
Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0627/99/2016                                                         Dňa : 04.01.2017 

 

     Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – AESTAS s. r. o., sídlo – 
Veľkomoravská 6363/54, Trenčín 911 05, IČO: 44 041 021, kontrola vykonaná dňa 02.06.2016 

v prevádzke – Telekom Centrum, OC Centro, Akademická 1/A, Nitra, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  

č. P/0203/04/2016, zo dňa 13.09.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007  

Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 400 EUR, 

slovom: štyristo eur, pre porušenie § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto  

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0203/04/2016, zo dňa 13.09.2016 

potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky 

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – AESTAS s. r. o. - peňažnú pokutu vo výške 

400,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ust. § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z.  

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 02.06.2016 v prevádzke – Telekom Centrum, 

OC Centro, Akademická 1/A, Nitra zistené, že účastník konania porušil povinnosť vybaviť 

reklamáciu spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.  

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu 

spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia; čo účastník konania porušil. 

Inšpektori SOI vykonali dňa 19.04.2016 a dňa 02.06.2016 v prevádzke – Telekom 

Centrum, OC Centro, Akademická 1/A, Nitra kontrolu. V čase kontroly dňa 02.06.2016 bolo 

pri prešetrení podnetu č. 244/2016 zistené, že spotrebiteľka si na vyššie uvedenej prevádzke 

zakúpila dňa 05.04.2016 mobilný telefón iPhone 5S 16GB space grey, IMEI: ... v hodnote  

99 EUR. V čase kontroly dňa 02.06.2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke, pri prešetrení 

podnetu č. 244/2016 zistené, že účastník konania ako predávajúci, nevybavil reklamáciu 
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spotrebiteľky na mobilný telefón iPhone 5S 16GB space grey, IMEI: ... v zákonnej lehote do 

30 dní odo dňa jej uplatnenia, nakoľko reklamácia, ktorú si spotrebiteľka uplatnila osobne dňa 

09.03.2016, nebola zo strany účastníka konania preukázateľne vybavená v zákonnej lehote do 

30 dní odo dňa jej uplatnenia. Predmetnú reklamáciu účastník konania prijal a zaevidoval 

v Evidencii reklamácií pod č. 5535RF00086/16. Spotrebiteľke bolo vydané potvrdenie o prijatí 

reklamácie č. 5535RF00086/16. Podľa vyjadrenia vedúceho prevádzkarne – M. K., ten 

spotrebiteľku kontaktoval po prvej kontrole telefonicky a spotrebiteľka nesúhlasila 

s odstúpením od zmluvy a vrátením kúpnej ceny telefónu v hodnote 99 EUR. Ďalej podľa 

vyjadrenia vedúceho prevádzkarne, spotrebiteľka odmietla podpísať doklad o vybavení 

reklamácie v čase, keď sa dostavila do prevádzkarne. Reklamovaný mobilný telefón sa v čase 

kontroly vykonanej dňa 02.06.2016 nachádzal na prevádzke.   

Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 4 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona  

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní zo dňa 03.10.2016 účastník konania uvádza, že napadnuté 

rozhodnutie považuje v celom rozsahu za nezákonné. Cituje ust. § 14 ods. 1 Správneho 

poriadku, ktoré pojednáva o tom, kto je účastníkom konania. K tomu uvádza, že v prvom rade 

odvolateľ už vo svojom vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania uviedol, že 

vykonáva činnosť obchodného zástupcu pre spoločnosť Slovak Telekom a.s., so sídlom 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „Slovak Telekom, a.s.“), a preto 

mu neprislúcha postavenie účastníka konania a správny orgán mu nemôže uložiť pokutu. 

Zdôrazňuje, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. sama potvrdila, že práve jej má postavenie 

účastníka konania prislúchať, a to vo vyjadrení zo dňa 23.08.2016. Má preto za to, že správny 

orgán si nesprávnym spôsobom ustálil okruh účastníkov konania, pričom je tiež zrejmé, že 

s návrhom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. aby práve jej bolo priznané postavenie účastníka 

konania, sa nijako nevysporiadal. Ďalej účastník konania uvádza, že správny orgán vec 

nesprávne právne posúdil, a to tým, že na zistený skutkový stav nesprávne aplikoval právnu 

normu, pričom túto nesprávne interpretoval. Ďalej cituje ust. § 18 ods. 4 a § 2 písm. m) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, pričom zdôrazňuje, že jedným zo spôsobov vybavenia reklamácie je aj 

písomná výzva na prevzatie plnenia. K tomu účastník konania uvádza, že nakoľko dňa 

09.03.2016 bola zo strany spotrebiteľky uplatnená reklamácia na zakúpený tovar, ktorý v mene 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. obstaral odvolateľ, odvolateľ o uplatnení reklamácie 

upovedomil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pričom tá dňa 05.04.2016 zaslala spotrebiteľke 

Výzvu na prevzatie plnenia, ktorú spotrebiteľka prevzala dňa 06.04.2016, t.j. pred uplynutím 

30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie. Uvádza, že doručením písomnej výzvy sa 

reklamácia v zmysle § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa považuje za vybavenú, z čoho 

vyplýva, že odvolateľ nijakým spôsobom nepochybil a právne predpisy neporušil. Dodáva, že 

uvedené skutočnosti uviedol aj zastúpený v správnom konaní vo svojom Vyjadrení Slovak 

Telekom, pričom tiež poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľke bolo umožnené prevzatie 

nového a technologicky lepšieho zariadenia iPhone SE 64 GB SPACE GREY – IMEI ..., ktoré 

spotrebiteľka prevzala dňa 15.06.2016. Tiež uvádza, že spotrebiteľke napriek skutočnosti, že 

jej reklamáciu servisné stredisko vyhodnotilo ako neoprávnenú, spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. ako prejav ústretovosti voči zákazníkovi poskytla plnenie nad rámec toho, čo jej zo zákona 

prislúchalo. Podľa názoru účastníka konania by preto správny orgán mal vziať do úvahy aj tieto 

špecifické okolnosti prípadu. Je totiž zrejmé, že ak má byť účelom zákona regulácia vzťahov 

medzi dodávateľom a spotrebiteľom a to tak, aby nedochádzalo k ujme na právach 

spotrebiteľov pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv, javí sa ako v rozpore s týmto účelom, ak 

správny orgán bude sankcionovať dodávateľa za konanie, ktorého dôsledkom je, naopak, 

výrazné postavenie spotrebiteľa. Na základe vyššie uvedených skutočností účastník konania 
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žiada, aby odvolací orgán po skutkovom a právnom posúdení veci odvolaním napadnuté 

rozhodnutie zrušil a vrátil mu vec na nové konanie a prejednanie.  

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní podkladových materiálov  

v predmetnej veci v celom rozsahu dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany 

SOI spoľahlivo preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané 

účastníkom konania v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie 

celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti uvedenej v zákone o ochrane 

spotrebiteľa. 

S námietkou účastníka konania, ktorou popiera svoje postavenie účastníka konania 

v predmetnom správnom konaní, odvolací orgán nesúhlasí. Tvrdenie účastníka konania, že je 

obchodným zástupcom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a na základe toho nemôže byť 

účastníkom konania, je právne irelevantné. V zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

sa predávajúcim rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná 

v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej 

mene alebo na jej účet. Zo samotného Splnomocnenia zo dňa 18.05.2015, ktoré tvorí prílohu č. 1 

k zmluve o obchodnom zastúpení vyplýva, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. splnomocňuje 

spoločnosť AESTAS s.r.o. ako obchodného zástupcu aby v mene a na účet spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. vykonávala všetky právne úkony súvisiace s, okrem iného, dojednávaním predaja 

a/alebo predajom koncových zariadení a príslušenstva k nim, prípadne iného tovaru vo 

vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s., sprostredkovaním a dojednávaním aktivácie 

a predaja doplnkových a ostatných elektronických komunikačných služieb a iných služieb. 

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania ako obchodný zástupca, ktorý koná v mene a na účet 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., je predávajúcim v zmysle cit. ustanovenia. V zmysle ust. § 18 

ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním 

poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa 

všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ 

uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých 

prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.“ Z podkladových materiálov tiež vyplýva, 

že predmetná reklamácia mobilného telefónu iPhone 5S 16GB space grey, IMEI: ... bola 

uplatnená a zároveň aj prijatá v prevádzke – Telekom Centrum, OC Centro, Akademická 

1/A, Nitra (Potvrdenie o prijatí reklamácie č. 5535RF00086/16 zo dňa 09.03.2016), v ktorej 

bol reklamovaný mobilný telefón aj zakúpený, pričom túto prevádzku prevádzkuje 

spoločnosť AESTAS s.r.o. Naviac je potrebné uviesť, že vo vyššie uvedenom potvrdení 

o prijatí reklamácie bola ako miesto prevzatia reklamovaného výrobku uvedená adresa 

kontrolovanej prevádzky. Z uvedeného vyplýva, že predávajúci – obchodný zástupca – 

spoločnosť AESTAS s.r.o. prijal reklamáciu v ním prevádzkovanej prevádzke a následne, 

vychádzajúc z potvrdenia o prijatí reklamácie, reklamovaný výrobok mal byť prevzatý na 

predmetnej prevádzke. Predávajúci bol teda povinný, na základe vyššie uvedených 

skutočností, reklamáciu spotrebiteľa vybaviť v zákonom stanovenej lehote, čo splnené 

nebolo. Samotné vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, na základe ktorého potvrdzuje svoje 

postavenie účastníka konania, nie je skutočnosťou, ktorá by mala pre účastníka konania – 

spoločnosť AESTAS s.r.o. vyviňujúci charakter. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade je 

účastníkom konania spoločnosť AESTAS s.r.o., a teda ten, o koho povinnostiach (povinnosť 

vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej lehote) sa má konať. 

Čo sa týka samotného skutku, ktorý bol správnym orgánom spoľahlivo zistený, k tomu 

odvolací orgán uvádza, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spotrebiteľa 

najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, a to zákonom stanoveným spôsobom 

vyjadreným v ust. § 2 písm. m) uvedeného zákona. V danom prípade bol spotrebiteľke 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-2.pismeno-m
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doručený dňa 06.04.2016 list zo dňa 05.04.2016, označený ako „Oznámenie o vybavení 

reklamácie – výzva na prevzatie plnenia“, v ktorom bolo ako spôsob vybavenia reklamácie 

uvedené: „Výmena Predmetu reklamácie za nový kus alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy 

s vrátením kúpnej ceny“. Výzva na prevzatie plnenia by mala v prvom rade obsahovať údaj 

o tom, či reklamácia bola uznaná alebo nie, ako aj o tom, čo má spotrebiteľ prevziať. Ak 

reklamácia bola uznaná, ide o výzvu na prevzatie – v závislosti od spôsobu vybavenia 

reklamácie – opraveného výrobku, nového výrobku, kúpnej ceny alebo zľavy z kúpnej ceny. 

Za výzvu na prevzatie plnenia je teda potrebné považovať výzvu, ktorou predávajúci 

vyzve spotrebiteľa, aby si spotrebiteľ prevzal opravený výrobok, vymenený výrobok, 

zľavu z kúpnej ceny, kúpnu cenu výrobku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie, 

pričom na základe vyššie uvedeného listu zo dňa 05.04.2016, v ktorom je uvedený ako spôsob 

vybavenia reklamácie: „Výmena Predmetu reklamácie za nový kus alebo odstúpenie od kúpnej 

zmluvy s vrátením kúpnej ceny“, sa spotrebiteľka dostavila dňa 08.04.2016 na vyššie uvedenú 

prevádzku účastníka konania a žiadala výmenu reklamovaného výrobku za nový kus, pričom 

k výmene reklamovaného výrobku reálne došlo až dňa 15.06.2016, t.j. po uplynutí  

30 – dňovej lehoty na vybavenie reklamácie. Rovnaký názor týkajúci sa naplnenia materiálnej 

stránky inštitútu písomnej výzvy na prevzatie plnenia v danej veci vyslovil aj Najvyšší súd 

Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 6Sžo/203/2010 zo dňa 22.06.2011, keď uviedol: 

„Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky však nedá, v súvislosti s názorom žalovaného 

vyslovenom vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu za účelom jednotného výkladu ustanovenia § 2 

písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, neuviesť, že za vybavenie reklamácie v rámci zákonom 

stanovenej lehoty sa považuje aj písomná výzva na prevzatie plnenia, teda zákon explicitne 

upravuje spôsob oznámenia o tom, že opravený výrobok je pripravený na odovzdanie 

spotrebiteľovi...“ Ako bolo v danom prípade spoľahlivo preukázané, tretí deň od doručenia 

výzvy na prevzatie plnenia, kedy sa spotrebiteľka dostavila na prevádzku účastníka konania, 

nebolo spotrebiteľke vyhovené v jej žiadosti o výmenu reklamovaného výrobku za nový kus. 

Z uvedeného vyplýva, že predávajúci nezabezpečil odovzdanie vymeneného výrobku na vyššie 

uvedenej prevádzke, a teda uvedenú výzvu na prevzatie plnenia nemožno akceptovať ako 

spôsob vybavenia reklamácie. Odvolací orgán si dovoľuje uviesť, že v opačnom prípade, ak by 

podľa účastníka konania postačovala písomná výzva na prevzatie plnenia, pričom reálne by 

k jeho prevzatiu dôjsť zo strany spotrebiteľa nemohlo (napr. v dôsledku absencie výrobku na 

prevádzke), išlo by o čisto formalistický spôsob vybavenia reklamácie, bez reálneho 

uspokojenia spotrebiteľa, čo je zároveň v rozpore s cieľom sledovaným zákonom, ktorým je 

ochrana spotrebiteľa zabezpečovaná prostredníctvom plnenia povinností zo strany 

predávajúceho. 

 Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania (ústretové konanie; poskytnutie 

plnenia nad zákonný rámec; výrazné zlepšenie postavenia spotrebiteľa) boli vyhodnotené ako 

subjektívne, na objektívnu zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa, nemajúce žiaden vplyv. SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa posudzuje formálnu stránku reklamačného konania, pričom 

formálny postup je taxatívne vymedzený v ustanovení § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre 

posúdenie plnenia formálnych povinností predávajúceho v rámci reklamačného konania nie je 

relevantným napríklad spôsob vybavenia reklamácie, resp. či, ako sa účastník konania vyjadril, 

servisné stredisko reklamáciu spotrebiteľky vyhodnotilo ako neoprávnenú. 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a 

rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na ostatné 

okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. 

Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 

02.06.2016.  
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V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho 

zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok.  

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil  

v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Uvedeným konaním účastníka konania došlo na jednej strane k porušeniu 

povinnosti na strane predávajúceho a na strane druhej k porušeniu práva spotrebiteľa na 

vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, čím bol zároveň znížený rozsah práv 

spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Nesplnením predmetnej povinnosti 

bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie spôsobom ustanoveným 

zákonom. Spotrebiteľ je tak nútený strpieť ukončenie reklamačného konania dlhšiu dobu, ako 

povoľuje zákon, v danom prípade došlo k vybaveniu reklamácie až dňa 15.06.2016 – výmenou 

reklamovaného výrobku. Zároveň sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na skutočnosť, že 

účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky vybavovania 

reklamácie, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, 

na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je 

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 

0006 5068, VS-02030416.  

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie 

je prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej plnenie 

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0622/99/2016                                                         Dňa : 03.01.2017 

 

     Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Baťa Slovensko, a.s., sídlo – SNP 16, 

Bratislava 811 06, IČO: 34 103 015, kontrola vykonaná dňa 25.05.2016 v prevádzke – Obuv 

BAŤA, OC ÁTRIUM OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0224/08/16, zo 

dňa 06.09.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 350 EUR, slovom: tristopäťdesiat eur, pre 

porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že 

časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vypúšťa  

 

a 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa účastníkovi konania: Baťa Slovensko, a.s., 
sídlo – SNP 16, Bratislava 811 06, IČO: 34 103 015, kontrola vykonaná dňa 25.05.2016 

v prevádzke – Obuv BAŤA, OC ÁTRIUM OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice,  podľa § 24 

ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 200 EUR, 

slovom: dvesto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: 

Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02240816. 

 

Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Baťa Slovensko, a.s. - peňažnú pokutu 

vo výške 350 € pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 25.05.2016 v prevádzke – 

Obuv BAŤA, OC ÁTRIUM OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice, zameranej na prešetrenie 
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písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 535/16 zistené, že 

účastník konania porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon  

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), ako aj povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach 

a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, pričom 

reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.  

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

     Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0224/08/16 zo dňa 06.09.2016, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového 

rozhodnutia, nakoľko odvolací orgán po dôkladnom oboznámení sa so skutkovým stavom veci 

ustálil, že v inšpekčnom zázname popísaným konaním nedošlo k porušeniu § 10a ods. 1  

písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle dotknutého ust. je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu 

výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom. V predmetnom prípade však nedošlo k uzavretiu žiadnej spotrebiteľskej 

zmluvy, ani k jednaniu medzi spotrebiteľom a predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov. 

Ako aj z inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly zo dňa 25.05.2016 vyplýva, inšpektori 

SOI nevykonali žiaden kontrolný nákup, až pri vykonaní ktorého by reálne mohli zistiť, či bola 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom (písomne alebo ústne) podaná vyššie 

uvedená informácia. Na základe uvedeného má odvolací orgán za spoľahlivo preukázané, že 

uvedeným skutkom nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty § 10a ods. 1 písm. k) zákona  

o ochrane spotrebiteľa, a teda odvolací orgán daný skutok nesprávne právne posúdil, keď ho 

subsumoval pod predmetné ustanovenie zákona. Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo 

k vypusteniu jedného správneho deliktu, a tým aj zúženiu rozsahu konania, ktorým bol 

porušený zákon o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán pristúpil aj k primeranej zmene výšky 

postihu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dôvod na zrušenie 

napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

 Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo riadne informovať spotrebiteľa 

o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, 

pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo 

účastník konania porušil. 

 Dňa 25.05.2016 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzke – Obuv BAŤA, OC 

ÁTRIUM OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice, zameraná na prešetrenie písomného podnetu 

spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 535/16. V rámci predmetnej kontroly bolo 

zistené, že účastník konania porušil povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach 

a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, pričom 

reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, keď v čase 

kontroly sa v kontrolovanej prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi. Vychádzajúc z inšpekčného záznamu, reklamačný poriadok sa 

nachádzal v čase kontroly na nevhodnom mieste pre spotrebiteľa a viditeľnom iba z určitého 

uhla pohľadu. Reklamačný poriadok bol umiestnený na zadnej strane prevádzkarne v mieste, 

kde končí ponuka vystavených výrobkov a začína vstup do skladových a kancelárskych 
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priestorov. Reklamačný poriadok bol viditeľný iba z pohľadu v ľavej zadnej časti 

prevádzkarne. Umiestnený bol za zástenou vedúcou do zázemia prevádzkarne a z pohľadu 

ostatných priestorov prevádzkarne nebol viditeľný. Vyhotovená bola ja fotodokumentácia.  

 Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 
 Za zistený nedostatok, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok. 

V podanom odvolaní zo dňa 22.09.2016 účastník konania uvádza, že je si vedomý 

povinnosti predávajúceho podľa ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

v zmysle ktorého účastník konania neposkytol zrozumiteľnú informáciu spotrebiteľovi 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Je si vedomý porušenia 

predmetného ustanovenia zákona a prijíma sankciu za danú časť priestupku. Zároveň si však 

dovoľuje zaujať nesúhlasné stanovisko k sankcii udelenej pre porušenie povinnosti 

predávajúceho podľa ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste. Má za to, že 

uvedený zákona ani žiaden iný zákon presne nešpecifikuje požiadavku na umiestnenie 

reklamačného poriadku. Účastník konania má teda za to, že viditeľné miesto môže byť 

ktorékoľvek miesto v predajni, kde má zákazník prístup a je schopný prečítať si jeho obsah. 

Uvádza, že v dotknutej prevádzke bol reklamačný poriadok umiestnený na tom mieste, nakoľko 

je tam dostatok priestoru a zákazník môže nerušene študovať tento poriadok. Zároveň zo 

skúseností v predaji účastníkovi konania vyplýva, že každý zákazník pokiaľ má záujem 

o študovanie reklamačného poriadku, tak oslovuje personál a ten ho vždy k reklamačnému 

poriadku dovedie. Uvádza, že preferované umiestnenie k oblasti pokladní nie je najvhodnejšie, 

nakoľko sa tam nachádza množstvo doplnkového sortimentu, reklamných letákov, smerníc PO 

a reklamačný poriadok by zanikol. Účastník konania ďalej uvádza, že pri umiestňovaní 

reklamačného poriadku sa snaží tento vždy umiestňovať tam kde je najväčšia frekvencia 

zákazníkov, pre konkrétne vysvetlenie je týmto miestom, v predajni Baťa – OC Optima Košice, 

práve zóna pri vstupe do zázemia, kde sa nachádza obľúbený a vysoko predajný tovar. Účastník 

konania verí, že jeho argumenty budú dostatočné na to, aby bola pokuta znížená o alikvotnú 

čiastku. Účastník konania usudzuje, že váhový faktor pri výpočte stanovenej pokuty je 50:50, 

nakoľko sa v obidvoch porušenia jedná o reklamačný poriadok.      

     K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako 

príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI v rozsahu porušenia ust.          

§ 18 ods. 1 zákona spoľahlivo preukázaný a správne právne posúdený. Účastník konania vo 

svojom odvolaní uvádza skutočnosti, ktoré nemajú žiaden vplyv na spoľahlivo zistené 

porušenie zákona a tieto nie sú dôvodom ani pre prehodnotenie výšky uloženej pokuty. 

     Odvolací orgán si k porušeniu ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa dovoľuje uviesť 

nasledovné. V čase vykonanej kontroly, t.j. dňa 25.05.2016 vo vyššie kontrolovanej prevádzke 

bolo zistené, že reklamačný poriadok sa nachádza na nevhodnom mieste pre spotrebiteľa, ktoré 

je viditeľné iba z určitého uhla pohľadu. Reklamačný poriadok bol umiestnený na zadnej stene 

prevádzkarne v mieste kde končí ponuka vystavených výrobkov a začína vstup do skladových 

a kancelárskych priestorov. Reklamačný poriadok tak bol viditeľný iba z pohľadu v ľavej 

zadnej časti prevádzkarne. Súčasťou inšpekčného záznamu je aj príslušná fotodokumentácia 

umiestnenia reklamačného poriadku. Odvolací orgán zdôrazňuje, že v zmysle vyššie 

uvedeného ust. je účastník konania povinný umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, čo znamená, že zákonodarca vzhľadom na samotný význam 

reklamačného poriadku pre spotrebiteľa vymedzil jeho umiestnenie tak, aby ten bol pre 
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spotrebiteľa viditeľný a dostupný zároveň, a teda aby si ho každý spotrebiteľ mohol bez 

problémov prečítať. Z vyššie popísaného a obrazovo zdokumentovaného umiestnenia 

reklamačného poriadku nevyplýva, že by ten bol umiestnený na mieste viditeľnom a dostupnom 

pre spotrebiteľa, keď reklamačný poriadok bol umiestnený pri vstupe do skladových 

a kancelárskych priestorov (kam už spotrebiteľ nemá prístup) a ten bolo vidieť iba z určitého 

uhla pohľadu. Za účelom splnenia vyššie uvedenej povinnosti je potrebné, aby si predávajúci 

zvolil na umiestnenie reklamačného poriadku miesto, kde spotrebiteľ bez problémov dovidí 

a sám nemusí vynaložiť iniciatívu, napr. v podobe vyhľadania personálu, ktorý ho 

k reklamačnému poriadku osobitne zavedie. Účastníka konania teda nezbavuje zodpovednosti 

tvrdenie, že pokiaľ má zákazník záujem o študovanie reklamačného poriadku, osloví personál, 

ktorý ho vždy dovedie k reklamačnému poriadku, keď ten má byť umiestnený na takom mieste, 

aby ho spotrebiteľ mal automaticky – bez toho, aby sa naň musel dopytovať, k dispozícii na 

prečítanie. Zároveň odvolací orgán uvádza, vzhľadom na námietku účastníka konania ohľadne 

preferovaného umiestnenia reklamačného poriadku k oblasti pokladní, že účastníkovi konania 

neurčil, kde má mať reklamačný poriadok konkrétne umiestnený, uvádza však, že miesto musí 

byť viditeľné a dostupné spotrebiteľovi, čo v danom prípade splnené nebolo. Námietku 

účastníka konania, že pri umiestňovaní reklamačného poriadku sa snaží zohľadňovať 

najfrekventovanejšiu zónu, ktorou je v danom prípade zóna pri vstupe do zázemia, kde sa 

nachádza obľúbený a vysoko predajný tovar, považuje správny orgán za výlučne subjektívnu, 

na zodpovednosť účastníka konania nemajúcu žiaden vplyv. Účastník konania ako predávajúci 

je povinný v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky podmienky podnikania, 

ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá 

objektívne, tzn. bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. 

Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo 

zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu do 

66 400 EUR. Odvolací orgán považuje pokutu po jej znížení za primeranú, uloženú v súlade so 

zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v ust. § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Pokuta v danej 

výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú, ale aj preventívnu funkciu. 

Na základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, preto nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

 O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 EUR. 

     Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti vzhľadom na neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej 

strane porušenie vyššie uvedenej povinnosti a na strane druhej porušenie tomu 

zodpovedajúceho práva spotrebiteľa, ktoré mu vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden z dôležitých 

prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do práva 

spotrebiteľa nielen na samotné uplatnenie reklamácie, ale aj na jednoznačné a riadne informácie 

o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri určení výšky pokuty. 

Zároveň sa prihliadlo k tomu, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať 

všetky zákonom stanovené podmienky prijímania reklamácie, pričom za ich dodržiavanie 

zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 
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 Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od 

uloženej pokuty sa očakáva nielen represívno-výchovný, ale aj preventívny účinok. 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak, 

ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0519/99/2016                                                         Dňa : 11.01.2017 

 

     Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – BETA - CAR s.r.o., sídlo – Drevárska 

23/1649, Pezinok 902 01, IČO: 34 127 224, kontrola vykonaná dňa 04.05.2016 v prevádzke – 

Penzión Cosmopolitan, Zvonová 2, Banská Štiavnica, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0176/06/2016, zo dňa 05.08.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 370 EUR, 

slovom: tristosedemdesiat eur, pre porušenie § 11 ods. 1, § 4 ods. 1  

písm. b), § 12 ods. 2 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 

správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0176/06/2016, zo dňa 05.08.2016 potvrdzuje. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BETA - CAR s.r.o. - peňažnú 

pokutu vo výške 370,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 11 ods. 1, § 4 ods. 1 

písm. b), § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 

04.05.2016 v prevádzke – Penzión Cosmopolitan, Zvonová 2, Banská Štiavnica zistené, že 

účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť pri predaji informovať spotrebiteľa 

o charaktere, resp. úrovni poskytovanej služby, poskytovať služby v kvalite, v danom prípade 

ustanovenej osobitným predpisom, ktorým je Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 

(ďalej len „Vyhláška“), ako aj povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne 

označené zákonom o ochrane spotrebiteľa predpísanými náležitosťami, v danom prípade 

údajom o miere alebo množstve.  

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  
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Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo pri predaji informovať 

spotrebiteľa o charaktere, resp. úrovni poskytovanej služby; poskytovať služby v kvalite, 

v danom prípade ustanovenej Vyhláškou; zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne 

označené zákonom o ochrane spotrebiteľa predpísanými náležitosťami, v danom prípade 

údajom o miere alebo množstve; čo účastník konania porušil.   

Inšpektori SOI vykonali dňa 04.05.2016 kontrolu v ubytovacom zariadení - Penzión 

Cosmopolitan, Zvonová 2, Banská Štiavnica, v rámci ktorej pri kontrole dodržiavania Vyhlášky 

boli vo vyššie uvedenom ubytovacom zariadení zistené nasledovné nedostatky. Ubytovacie 

zariadenie v čase kontroly nebolo zaradené do príslušnej triedy v zmysle  

§ 3 citovanej vyhlášky. Z uvedeného dôvodu bola kontrola vykonaná podľa požiadaviek 

najnižšej triedy pre danú kategóriu. Klasifikačné znaky na zaraďovanie ubytovacieho 

zariadenia do tried v zmysle prílohy k citovanej vyhláške neboli dodržané keď: 

- v izbe č. 12 (2-lôžková) chýbal kôš na odpadky, 1ks nočnej lampy a v jej 

hygienickom zariadení chýbalo vrecko na hygienické vložky, 

- v izbe č. 11 (2-lôžková) chýbal kôš na odpadky a v jej hygienickom zariadení 

chýbalo vrecko na hygienické vložky, 

- v izbách č. 10 a 20 (3-lôžkové) chýbal nočný stolík a 1ks nočnej lampy, 

- v izbe č. 21 (2-lôžková) chýbal kôš na odpadky, 

- v izbe č. 22 (2-lôžková) chýbal nočný stolík, 1ks nočnej lampy a kôš na odpadky. 

Z uvedeného vyplýva, že predávajúci ako poskytovateľ služby uvedeným konaním 

neposkytol v UZ služby v predpísanej kvalite. Predmetnou kontrolou bolo zároveň zistené, 

že účastník konania neoznačil ním predávané výrobky údajom o miere alebo množstve, 

keď: 

- 6 druhov výrobkov (príloh) ponúkaných v Dennom menu platnom od 04.05.2016 do 

05.05.2016 neobsahovali údaj o množstve, v akom sú odpredávané. Jednalo sa 

o výrobky – Dusená ryža, Zemiaková placka, Cestovina, Zemiaková kaša, Rukolový 

šalát a Chrumkavé hranolky, 

- 6 druhov výrobkov ponúkaných v Stálom Jedálnom lístku neobsahovali údaj 

o množstve, v akom sú odpredávané. Jednalo sa o výrobky – Baby zemiaky, Pyré 

z muškátovej tekvice, Zemiaková kaša, Chrumkavé hranolky, Zemiakovo – cibuľový 

šalát a Domáca Tatárska omáčka, 

- 38 druhov výrobkov ponúkaných vo Vínnej karte neobsahovali údaj o miere, v akej 

sú odpredávané. Jednalo sa o výrobky – Sekt Feteasca regala Dry á 21,00 EUR, Sekt 

Svätovavrinecké Rosé Extra Dry á 21,00 EUR, Sekt Chardonay á 24,00 EUR, 

Alibernet á 19,00 EUR, Cabernet Savignon á 11,00 EUR, Rizling rýnsky  

r. 2012/2014 á 11,00 EUR, Rulandské šedé á 14,00 EUR, Modý Portugal  

á 9,00 EUR, Rosa á 16,00 EUR, Pinot Noir á 17,00 EUR, Savignon 2013, suché, 

biele á 9,50 EUR, Veltlínske zelené 2013, neskorý zber á 8,50 EUR, Rízling vlašský 

á 15,00 EUR, Point blanc á 15,00 EUR, Chardonay á 9,70 EUR, Muškát moravský 

á 8,50 EUR, Chardonnay r. 2013/2014 D.S.C. á 11,00 EUR, Savignon blanc  

á 16,00 EUR, Corpus Modrý Portugal á 13,00 EUR, Organic Cuvée á 9,00 EUR, 

Merlott TT á 12,00 EUR, Cabernet Savignon TT á 12,00 EUR, Syrah TT  

á 11,00 EUR, Syrah Yatrus á 14,00 EUR, Cabernet Franc/Malbec Yatrus  

á 14,00 EUR, Savignon blanc Yatrus á 9,00 EUR, Ilmer Deep rosé á 13,00 EUR, 

Frankovka modrá á 12,00 EUR, Svätovavrinecké á 9,00 EUR, Syral rosé  

á 12,00 EUR, Rizling vlašský r. 2014 á 12,00 EUR, Chardonnay r. 2014  

á 14,00 EUR, Point blanc r. 2014 á 12,00 EUR, Rizling vlašský r. 2014  

á 9,00 EUR, Rulandské šedé r. 2014 á 13,50 EUR, Tramín červený r. 2013  

á 13,50 EUR, Víno kráľovnej Alžbety r. 2009 á 14,00 EUR a Muškát žltý natur  
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á 15,00 EUR, a teda celkom 50 druhov ponúkaných výrobkov neobsahovali údaj 

o miere alebo množstve, v akej sú odpredávané.     

Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 11 ods. 1, § 4 

ods. 1 písm. b), § 12 ods. 2. 

Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona  

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní zo dňa 10.08.2016 účastník konania ako dôvody podaného 

odvolania uvádza, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní po kontrole obratom do 

20.07.2016 odstránil všetky uvádzané nedostatky, t.j. chýbajúce smetné koše na uvedených 

izbách, chýbajúce lampy na uvedených izbách a chýbajúce hygienické vrecká boli nanovo 

inštalované úplne vo všetkých hygienických zariadeniach, ktoré tam pôvodne boli a boli po 

nich aj stopy po lepení, ale hostia ich v priebehu návštevy odtrhli, čo je mimoriadne 

frekventovaný jav. Uvádza, že hygienické vrecká sa dolepujú denne od 11,30 hod. do  

14,00 hod. počas upratovania izieb, kontrola sa dostavila v hodinách, keď ešte v tento deň 

neboli izby doupratované a teda nebola ešte vykonaná kontrola vreciek. Zároveň uvádza, že 

doplnil chýbajúci nočný stolík na uvedenej izbe. Ako dôvod podaného odvolania tiež uvádza, 

že okamžite s platnosťou od 05.05.2016 upravil denné menu s uvedením správnej informácie 

o množstve jedla, podľa uvedených požiadaviek. Upozorňuje, že bol informovaný, že 

uvádzanie stačí pod celkovým denným menu nie pri každom jedle zvlášť. Ďalej uvádza, že 

upravil obratom aj vínnu kartu, kde síce uvádzal údaj o miere, ale bol uvedený pre všetky vína 

spoločne v spodnej časti vínnej karty, t.j. tak, ak to bolo určené aj pri dennom menu, takže 

predpokladá, že pre uvádzanie objemu platí rovnaké pravidlo. Dodáva, že súčasná vínna karta 

už obsahuje údaj o miere pri každej položke. Pri kontrole si pod tlakom ostatných pracovných 

povinností nevšimol, že aj tento bod je uvedený v zápisnici a zápisnicu podpísal. Predpokladá, 

že aj u kontroly došlo iba k nepovšimnutiu si tohto údaju na vínnej karte. Ďalej uvádza, že počas 

kontroly bol tiež upozornený na chýbajúce označenie penziónu príslušným počtom hviezdičiek, 

čo ešte v ten deň doplnil. V prílohe listu zasiela fotografie, kde neboli hviezdičky uvedené, 

hviezdičky sa nachádzali na údajoch o penzióne – ceny, špecifikácie izieb a pod. Hviezdičky 

sa nenachádzali vo výklade s podujatiami. Uvádza, že zatiaľ nenašiel žiadne nariadenie, ktoré 

by mu určovalo uvádzať kategorizáciu penziónu (t.j. hviezdičky) pri propagácii jeho podujatí. 

Bude rád, ak ho v tomto smere správny orgán poučí a uvedie, ktorý zákon takto nariaďuje. 

Pevne verí, že naplnil literu zákona a teda aj odstránil zistené nedostatky. Uvádza, že je jeho 

cieľom poskytovať vysokokvalitné služby a nechá sa usmerniť v ktorejkoľvek oblasti. Zároveň 

žiada o zváženie, či je samotná pokuta alebo je výška adekvátna voči uvádzaným nedostatkom, 

ktoré v realite boli diametrálne odlišné, čo sa snažil vysvetliť a zdokladovať. Stanoviská žiada 

zasielať na adresu prevádzky.       

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladové materiály k predmetnej veci 

v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo 

preukázaný a správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania odvolací 

orgán vyhodnotil ako výlučne subjektívne, na zodpovednosť účastníka konania, ani na 

prehodnotenie výšky pokuty nemajúce žiaden vplyv. 

K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo 

strany účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

následne po vykonanej kontrole je povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva 

z ustanovenia § 7 ods. 3 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, 

v zmysle ktorej „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.“. Nejde o okolnosť, na 

základe ktorej by sa účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom 
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právnym, zbavil svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť 

nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 

Ku skutočnostiam uvádzaným účastníkom konania ohľadne chýbajúcich vreciek 

(dolepovanie denne od 11,30 hod. do 14,00 hod.), kedy sa inšpektori SOI dostavili na kontrolu 

v hodinách, keď izby neboli ešte doupratované, odvolací orgán uvádza, že prekontrolované boli 

ubytovacie priestory penziónu, ktoré boli pripravené na predaj, čo vyplýva zo samotného 

inšpekčného záznamu. Na mieste účastníka konania je preto absolútne neopodstatnené tvrdenie, 

že tieto izby ešte neboli doupratované a neskôr by sa vrecká doplnili. Na tomto mieste je tiež 

potrebné zdôrazniť, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie zákona 

objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie, ako aj bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, za ktorých 

k porušeniu zákona došlo, preto ani námietka účastníka konania, že hygienické vrecká 

odtrhávajú hostia, neobstojí. Pre posúdenie danej veci je teda relevantné, že k porušeniu zákona 

došlo. 

Dodatočné tvrdenie účastníka konania, že v dôsledku pracovných povinností si ten 

nepovšimol skutočnosť uvádzanú v zápisnici (napriek jej podpisu) ohľadne absencie údajov 

o miere nápojov uvádzaných vo vínnej karte, považuje odvolací orgán za účelové, v snahe 

vyhnúť sa jeho zodpovednosti za zistené protiprávne konanie. Zo zistených skutočností v čase 

kontroly jasne vyplýva, že predmetné informácie vo vínnej karte uvedené neboli, pričom 

účastník konania kontrolným zisteniam porozumel. 

Čo sa týka námietky súvisiacej s označením ubytovacieho zariadenia, je potrebné 

zdôrazniť, že prílohou inšpekčného záznamu je jednak fotografia priečelia budovy, kde je 

plastickým písmom uvedené len „PENZION COSMOPOLITAN“, ale tiež účastníkom konania 

spomínané údaje o penzióne, špecifikácie izieb a pod., kde je uvedené len „PENZION 

COSMOPOLITAN“, pričom z týchto fotografií je zrejmé, že údaj o triede ubytovacieho 

zariadenia nie je uvedený. Napadnuté rozhodnutie v danom prípade vychádzalo z kontrolných 

zistení zaznamenaných v inšpekčnom zázname zo dňa 04.05.2016, z ktorého jednoznačne 

vyplýva, že ubytovacie zariadenie nebolo počas kontroly zaradené do príslušnej triedy 

a z uvedeného dôvodu bolo porovnanie skutkového stavu so stavom predpísaným vykonané 

podľa najnižšej triedy. Pri kontrole prítomná vedúca B.N. do vysvetlivky k inšpekčnému 

záznamu uviedla: „Porozumela som, nedostatky odstránim v stanovenom termíne.“ Vzhľadom 

na uvedené pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený. Informácia o triede 

ubytovacieho zariadenia je nepochybne jedným zo základných údajov, ktoré môžu ovplyvniť 

spotrebiteľovo ekonomické správanie. Za rozhodujúci pokladá odvolací orgán skutkový stav 

zistený v čase vykonanej kontroly, počas ktorej kontrolné zistenia neboli zo strany účastníka 

konania žiadnym spôsobom spochybnené. Účastníkom konania uvádzané námietky ohľadne 

daného porušenia boli zo strany odvolacieho orgánu vyhodnotené ako právne irelevantné, keď 

účastník konania bol sankcionovaný za porušenie povinnosti pri predaji spotrebiteľa 

informovať o charaktere, resp. úrovni poskytovanej služby, čo bolo v čase vykonanej kontroly 

spoľahlivo zistené.  

Je potrebné uviesť, že povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť splnenie všetkých 

povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k uvedenému 

splnené nebolo. Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa majú kogentný charakter a nie je 

možné sa od nich odchýliť. 

V súvislosti s výškou uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, 

spôsob a následky porušenia povinností. Správny orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade 

s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, tak ako je uvedené 

v časti odôvodnenia výšky pokuty v napadnutom rozhodnutí. Vzhľadom k charakteru zistených 

nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky spôsobené spotrebiteľovi 

bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške v súlade s princípom, 
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keď sa od uloženej pokuty očakáva nielen represívny, ale aj preventívny účinok. Správny orgán 

pri je určení zároveň uplatnil zásadu materiálnej rovnosti vyjadrenú v ust. § 3 ods. 5 Správneho 

poriadku, keď pokutu uložil v súlade s rozhodovacou praxou v skutkovo obdobných prípadoch. 

Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania sú výlučne subjektívneho charakteru, 

na zodpovednosť účastníka konania ani na prehodnotenie výšky pokuty nemajúce žiaden vplyv. 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon  

a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Nakoľko 

porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si 

splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom 

rozsahu. 

V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.  

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil  

v odvolacom konaní dôvod na zmenu, resp. na zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností. Odvolací orgán sa plne stotožňuje s odôvodnením výšky pokuty zo strany 

správneho orgánu prvého stupňa. Účastník konania nedodržal povinnosti poskytovať služby 

v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi tým, že v prekontrolovanom ubytovacom zariadení 

neboli dodržané klasifikačné znaky na zaraďovanie ubytovacích zariadení do tried v zmysle 

prílohy k Vyhláške, a teda poskytovateľ služby neposkytol v predpísanej kvalite. Ďalej bolo 

zohľadnené, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pri predaji informovať 

spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby, keď predmetné ubytovacie zariadenie v čase 

kontroly nebolo zaradené do príslušnej triedy v zmysle § 3 citovanej vyhlášky. Spotrebiteľ 

majúci záujem o ubytovanie má len obmedzené možnosti preveriť si dopredu kvalitu 

ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa chce ubytovať. Spravidla sa spolieha na zatriedenie 

ubytovacieho zariadenia do triedy podľa počtu hviezdičiek. Úroveň poskytovaných služieb 

vzhľadom na zistené nedostatky nezodpovedala všetkým požiadavkám vyššie uvedenej 

Vyhlášky pre najnižšiu triedu danej kategórie ubytovacieho zariadenia. V dôsledku uvedeného 

spotrebiteľ nedostane za zaplatené služby protihodnotu v adekvátnej kvalite, na ktorú sa 

spolieha, čo bolo zohľadnené pri určení výšky pokuty ako následok porušenia uvedenej 

povinnosti predávajúceho. Tiež je potrebné zdôrazniť, že účelom Vyhlášky je stanoviť 

podmienky na zabezpečenie jednotného označovania a zaraďovania ubytovacích zariadení 

a dosiahnutie požadovanej kvality, rozsahu a úrovne poskytovaných služieb poskytovaných 

v týchto zariadeniach. Vyhláška v nadväznosti na zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje 

kvalitatívne požiadavky na prevádzkovanie ubytovacích zariadení. Podľa ust. § 7 ods. 2 

Vyhlášky požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb pre 

jednotlivé kategórie a triedy ubytovacích zariadení, ktoré sa stanovujú touto Vyhláškou, treba 

považovať za minimálne. Spotrebiteľ spravidla vychádza zo zaradenia ubytovacieho zariadenia 

do konkrétnej triedy, pričom sa musí spoľahnúť, že ním vybrané zariadenie skutočne spĺňa 

všetky všeobecné požiadavky, ako aj klasifikačné znaky, ktoré na neho Vyhláška kladie. 

Povinnosti dodržiavať podmienky ustanovené v kategorizácii ubytovacích zariadení sa 

vzťahujú na všetky subjekty oprávnené prevádzkovať ubytovanie podľa ustanovení 

živnostenského zákona. Ďalej sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na skutočnosť, že účastník 

konania porušil príslušné ust. zákona tým, že ako predávajúci riadne neinformoval spotrebiteľa 

o predpísaných informačných povinnostiach, medzi ktoré patrí aj údaj o miere alebo množstve, 
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teda o hmotnosti, či objeme ponúkaných výrobkov, keď kontrolou bolo zistené, že predávajúci 

neoznačil celkom 50 dotknutých druhov výrobkov údajom o miere alebo množstve, v akom sú 

odpredávané. Uvedenie hmotnosti či objemu ponúkaných výrobkov na jedálnom, nápojovom, 

či inom ponukovom lístku je pre spotrebiteľa nevyhnutné pre následnú kontrolu jeho dodržania, 

ale aj správnosti jeho účtovania a prípadnú množstevnú reklamáciu. Neuvedením tohto údaju 

predávajúci vytvoril reálny predpoklad vzniku možnosti neúspešného uplatnenia 

zodpovednosti za prípadné nedodržanie hmotnosti, či objemu odpredaných výrobkov, čím 

porušil práva spotrebiteľa priznané mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Je potrebné uviesť, že 

informácia o miere alebo o množstve je popri informácii o cene a jednotkovej cene pre 

spotrebiteľa dôležitá z toho dôvodu, aby vedel porovnať výhodnosť tej-ktorej ponuky, či 

ponuky rôznych ekonomických operátorov na trhu pri rôznych porciách. Pri určení výšky 

pokuty bolo predovšetkým zohľadnené, že konaním účastníka konania došlo k porušeniu práv 

spotrebiteľa, nesplneniu zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru 

spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, ako aj zistenie, že ubytovacie zariadenie 

v čase kontroly nebolo zaradené do príslušnej triedy v zmysle § 3 Vyhlášky, skutočnosť, že 

neboli dodržané klasifikačné znaky na zaraďovanie ubytovacích zariadení do tried v zmysle 

prílohy k citovanej Vyhláške, skutočnosť, že celkom 50 druhov ponúkaných výrobkov 

neobsahovali údaj o množstve, v akom sú odpredávané, ako aj skutočnosť, že nebol dodržaný 

minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť za zistené nedostatky. Zároveň bolo prihliadnuté 

aj na to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania 

uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa od začiatku 

vykonávania podnikateľskej činnosti. Výšku pokuty považuje odvolací orgán za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, 

na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je 

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 

0006 5068, VS - 01760616. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

 

Číslo : SK/0729/99/2016                                                         Dňa : 18.01.2017 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – ESTERHÁZY 

GALANTA s.r.o.,  sídlo – Kvetná 3064/15, 924 01 Galanta, IČO: 46 508 732, 
kontrola vykonaná dňa 26.08.2016 v prevádzkovej jednotke – Kaviareň Esterházy, Neogotický 

kaštieľ s. č. 1006, Galanta, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0343/02/2016, zo dňa 21.11.2016, ktorým bola podľa 

§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná 

pokuta vo výške 600,- EUR, slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a) vyššie cit. 

zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/0343/02/2016, zo dňa 

21.11.2016 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ESTERHÁZY GALANTA s.r.o., 

peňažnú pokutu vo výške 600 EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Inšpektormi SOI bolo zistené pri vykonanej kontrole dňa 26.08.2016 v prevádzkarni: 

Kaviareň Esterházy, Neogotický kaštieľ s. č. 1006, Galanta, porušenie povinnosti 

predávajúceho predávať výrobky v správnej miere. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo predávať výrobky v správnej 

miere; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bol dňa 26.08.2016 v prevádzkarni: ESTERHÁZY GALANTA, Kaviareň 

Esterházy,  za účelom kontroly dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého boli zakúpené aj výrobky - 2 ks Becherovka 38% á 2 EUR/40 ml. 

Alkoholické nápoje podané v úžitkovom skle bez objemovej čiarky boli preliate do odmerného 

valca č. 120/96 s platným úradným overením. Po premeraní objemu alkoholických nápojov, 
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u ktorých nebola dodržaná správna miera o 4 ml po zohľadnení tolerancie, vznikol rozdiel 

v hodnote 0,24 EUR v neprospech spotrebiteľa (1 x 36 ml Becherovka 38% á 2 eur/ 40 ml, 1x 

36 ml Becherovka 38% á 2 EUR/ 40 ml.). Týmto konaním účastník porušil § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Za zistený nedostatok v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania ako predávajúci 

v zmysle § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa. 

V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že udelenú pokutu vo výške 600 EUR 

považuje za neadekvátnu, nakoľko sa jednalo o porušenie, ktoré bolo zapríčinené preliatím 

pohára a následným vyliatím počas obsluhy na terase. O tejto skutočnosti mali informáciu aj 

inšpektori. Ako dôkaz bola ukázaná tácka obsluhujúceho personálu, kde bolo zrejmé, že došlo 

k náhodnému vyliatiu a v žiadnom prípade nedošlo k zámernému poškodeniu spotrebiteľa. 

Kontrolór sám sa o tejto skutočnosti presvedčil, keď videl, že na tácke personálu sa nachádzalo 

chýbajúce množstvo liehu, čo aj súhlasom potvrdil. V závere podania účastník žiada 

o prehodnotenie pokuty a vyjadruje presvedčenie, že personál bol dostatočne poučený, aby sa 

takéto ľudské, žiaľ náhodné chyby neopakovali. 

     Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu 

dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil skutkový stav. Pre správny 

orgán je rozhodujúce porušenie zákonnej povinnosti, ktoré bolo spoľahlivo zistené vykonanou 

kontrolou SOI zo dňa 26.08.2016. Vzhľadom k tomu, že v inšpekčnom zázname nebol popretý 

skutkový stav a účastník konania nenamietal zistené nedostatky zadokumentované 

v inšpekčnom zázname  a nepoprel skutkový stav ani následne, t.j. po vydaní oznámenia 

o začatí správneho konania, odvolací orgán považuje tvrdenie účastníka,  že inšpektori boli 

informovaní  o tom, že porušenie bolo zapríčinené preliatím pohára a následným vyliatím počas 

obsluhy na terase, teda, že došlo k náhodnému vyliatiu a v žiadnom prípade nedošlo 

k zámernému poškodeniu spotrebiteľa, za účelové. Na druhej strane, ak by aj teoreticky nastala 

situácia opísaná v odvolaní účastníka, vzniknutá situácia nezbavuje účastníka konania 

povinnosti predávať výrobky v správnom množstve, nakoľko spotrebiteľ má nárok na 

poskytnutie výrobku v správnej miere, a teda nie je ani dôvodom na zníženie pokuty. Pri 

posudzovaní veci správny orgán nemôže prihliadať na subjektívnu stránku veci (ako napr. 

ojedinelá chyba ľudského faktora alebo osobitý charakter výrobku).  

     Pri postihovaní účastníka konania správny orgán postupoval na základe zákona o ochrane 

spotrebiteľa. V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

z času kontroly vyplýva porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej 

miere. Nedodržaním deklarovanej miery u odpredávaného výrobku zo strany predávajúceho, 

došlo k predraženiu nákupu spotrebiteľa o sumu 0,40 €. Poškodenie spotrebiteľa o 0,40 € je 

natoľko vážne, že správny orgán nemôže prehodnotiť zistený skutkový stav. K námietkam 

účastníka konania správny orgán uvádza, že následné vysvetlenie situácie zo strany 

predávajúceho ho nezbavuje zodpovednosti za porušenie zákona. Správny orgán je toho názoru, 

že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke 

jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri 

výkone svojej činnosti. Zamestnanci účastníka konania v súvislosti s plnením povinností boli 

povinní na prevádzke zachovávať všetky predpisy, ktoré sa vzťahujú k výkonu ich zamestnania. 

     Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné 

následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške 

určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa viaže zákon o ochrane spotrebiteľa priamo na predávajúceho, ktorým je 
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v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za 

zistené nedostatky. Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil 

výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR; pokuta vo výške 600 € nie je 

vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Správny 

orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na to, že následkom porušenia povinnosti predávať 

výrobky v správnej miere zo strany účastníka konania bolo ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, 

pričom je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť. 

Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a to bez 

ohľadu na zavinenie. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal aj na poškodenie 

spotrebiteľa vo výške 0,40 EUR, ktoré je natoľko vážne, že odvolací orgán nemôže výšku 

uloženej pokuty znížiť. 

     Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 

26.08.2016. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za 

zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov 

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové 

skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky. Na 

základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom 

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie 

povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi 

alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 400 EUR. 

Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že nedodržaním správnej 

miery odpredávaného výrobku bol spotrebiteľ poškodený na majetku. Dodržanie deklarovanej 

miery odpredávaných výrobkov patrí medzi základné povinnosti, ktorými sa musí predávajúci 

riadiť pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. 

Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou 

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

03430216. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0408/99/2016                                                         Dňa : 19.12.2016 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Ing. Marián Obžut 

Gema, Hrdinov SNP 90, 036 01 Martin, IČO: 30 498 899, kontrola vykonaná dňa 

02.03.2016 v prevádzkovej jednotke – Čiapky, šály, okuliare „Gema“, Námestie sv. Egídia 124, 

OC Fórum, Poprad, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0064/07/16 zo dňa 30.05.2016, ktorým bola podľa § 24  

ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo 

výške 200 EUR, slovom: dvesto eur, pre porušenie § 12 ods. 2 a § 16 ods. 1 písm. b) vyššie 

cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 
 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0064/07/16 zo dňa 

30.05.2016 potvrdzuje.  
 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ing. Marián Obžut Gema –  peňažnú 

pokutu vo výške 200 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 12 ods. 2 a § 16 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

ňč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). 

     Inšpektormi SOI bolo v prevádzke: Čiapky, šály, okuliare „Gema“, Námestie sv. Egídia 124, 

OC Fórum, Poprad, pri kontrole vykonanej dňa 02.03.2016 zistené porušenie povinnosti 

predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi podľa osobitného 

predpisu a aby predávajúci vydal spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy 

prevádzkarne. 

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

      Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo zabezpečiť, aby ním predávané 

výrobky boli označené údajmi podľa osobitných predpisov; vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobku s uvedením adresy prevádzkarne; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI vykonali dňa: 02.03.2016 v prevádzke: Čiapky, šály, okuliare „Gema“, 

Námestie sv. Egídia 124, OC Fórum, Poprad kontrolu zameranú na dodržiavanie platných 

právnych predpisov pri predaji, dodávaní výrobkov a poskytovaní služieb na vnútornom trhu. 
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Počas kontroly bolo zistené, že účastník konania mal v ponuke pre spotrebiteľa 7 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 138,60 €, ktoré neboli označené úplným materiálovým 

zložením (materiálové zloženie bolo uvedené len v skratke ako „PES“) podľa osobitného 

predpisu – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných 

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným 

označením (ďalej len „Nariadenie EÚ“). S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali nasledovné výrobky:  

1. 3 ks dámsky klobúk „GEMA“ á 29,90 €/ks – materiálové zloženie uvedené na 

výrobku (ďalej len „MZ“): 80 % vlna, 20 % PES; 

2. 1 ks šiltovka „PB110“ á 13,00 €/ks – MZ: 90 % vlna, 10% PES; 

3. 2 ks šiltovka „PB112“ á 12,70 €/ks – MZ: 100 % PES; 

4. 1 ks šiltovka PANPAN „BB93“ á 10,00 €/ks – MZ: 100 % PES; 

5. 1 ks šiltovka PIERRE CARDIN „BB93“ á 19,00 €/ks – MZ: 100 % PES; 

6. 3 ks šiltovka GEMA „PB51“ á 9,60 €/ks – MZ: 100 % PES; 

7. 1 ks šiltovka „PB109“ á 12,50 €/ks – MZ: 100 % PES. 

Neoznačením siedmich druhov vyššie uvedených textilných výrobkov podľa osobitného 

predpisu došlo k porušeniu § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého 

predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami 

podľa osobitných predpisov. 

Súčasťou predmetnej kontroly bolo aj vykonanie kontrolného nákupu, ktorý pozostával  

z 1 ks detskej čiapky á 7,20 €/ks. Účastník konania ako predávajúci vydal na uskutočnený 

kontrolný nákup doklad o kúpe výrobku, na ktorom bola nesprávne uvedená adresa 

prevádzkarne Kollárova 58, Martin namiesto správnej adresy: Námestie sv. Egídia 124, Poprad. 

Vydaním dokladu o kúpe s uvedením nesprávnej adresy prevádzkarne porušil účastník konania 

ustanovenie § 16 ods. 1 písm. b), podľa ktorého je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedená adresa prevádzkarne.  

Za zistené nedostatky ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

     V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že sa odvoláva proti výške pokuty 

a žiada o zníženie pokuty na polovicu na sumu 100 €. Označenie výrobku u účastníka 

konania spĺňalo všetky náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007. Výrobok bol síce 

označený skratkou PES namiesto plného názvu, ale toto označenie nemá žiadny vplyv na 

ohrozenie zdravia spotrebiteľa, pretože sa stále jedná o ten istý materiál, čiže nedošlo 

k nesprávnemu označeniu materiálu. Hodnota všetkých výrobkov, ktoré boli označené 

skratkou, bola 138,60 €, čo je menej ako výška pokuty, ktorá bola uložená. Ako už 

účastník konania listom zo dňa 07.02.2016 informoval, kontrolovaná pokladňa je 

registrovaná na daňovom úrade ako „PRENOSNÁ“, nakoľko sa používa i pri predaji na 

jarmoku. Táto registrácia je v zmysle platných daňových predpisov a zákonov. Označenie 

na vydanom doklade o kúpe výrobku obsahovalo všetky potrebné údaje, aby si spotrebiteľ 

v prípade potreby mohol uplatniť svoje práva pri reklamovaní výrobku. Vzhľadom na 

horeuvedené skutočnosti a tiež vzhľadom na to, že pre účastníka konania je i táto pokuta 

veľkou záťažou, žiada o zníženie pokuty na polovicu.    

     K tomu odvolací orgán uvádza, že skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania 

pokladá za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu 

povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán poznamenáva, že 

preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Námietky uvádzané 

účastníkom konania považuje za nepreskúmateľné. Odvolací orgán nezistil dôvod na zrušenie 
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alebo zmenu uvedeného rozhodnutia. Zo znenia porušených ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa vyplýva, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil, aby ním predávané 

výrobky boli zreteľne označené údajmi podľa osobitného predpisu (Nariadenie EÚ) a nevydal 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne. Zo spisu a priloženého 

inšpekčného záznamu vyplýva, že k uvedenému porušeniu zákona ohľadom neoznačenia 

výrobkov informáciami podľa osobitného predpisu (Nariadenie EÚ) došlo formou neúplného 

označenia materiálového zloženia u 7 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote  

138,60 €, u ktorých bolo materiálové zloženie resp. jeho časť uvedená len ako „PES“. Účastník 

konania v podanom odvolaní namietal, že označenie výrobkov spĺňalo všetky náležitosti podľa 

§ 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa a i keď bol označený len skratkou „PES“ namiesto 

plného názvu, nemalo to žiaden vplyv na zdravie spotrebiteľa, pretože sa jedná stále o ten istý 

materiál, čiže nedošlo k nesprávnemu označeniu materiálu. Odvolací orgán k tomu uvádza, že 

§ 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa zaväzuje predávajúceho, aby bol ním predávaný 

výrobok zreteľne označený informáciami podľa osobitných predpisov. Spomínaným osobitným 

predpisom je i Nariadenie EÚ, kde je v Kapitole 2, článku 5, ods. 1. uvedené: „Pri opise 

vláknového zloženia na etiketách a iných označeniach textilných výrobkov sa používajú len 

názvy textilných vlákien uvedené v prílohe I.“. Príloha I. Nariadenia EÚ účastníkom konania 

použité označenie textilného vlákna vo forme „PES“ neobsahuje, čiže nie je v súlade s platnou 

právnou úpravou. Názvy textilných vlákien majú jednotné harmonizované znenie a nemožno 

sa tejto povinnosti jednostranne zbaviť tvrdením, že označením skratkou „PES“ nedošlo 

k nesprávnemu označeniu materiálu. Ohľadom porušenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi  doklade o kúpe, v ktorom je uvedená 

adresa prevádzkarne. Bez ohľadu na registráciu pokladne ako prenosnej v zmysle platnej 

legislatívy je účastník konania povinný uvádzať na doklade o kúpe adresu prevádzkarne, 

v ktorej bol výrobok zakúpený. Informovanie spotrebiteľa údajmi, resp. informáciami podľa 

osobitných predpisov – v tomto konkrétnom prípade o materiálovom zložení predávaných 

výrobkov - má pre spotrebiteľa pri rozhodovaní  kúpe výrobku, najmä textilu, osobitnú 

výpovednú hodnotu. Správne uvedenie adresy prevádzkarne v doklade o kúpe výrobku je pre 

spotrebiteľa zárukou v prípade uplatňovania zodpovednosti za vady výrobku a presnom 

identifikovaní prevádzky, v ktorej bol výrobok zakúpený. Správny orgán uvádza, že je 

prvoradou povinnosťou účastníka konania poznať právne predpisy a riadiť sa nimi pri 

vykonávaní podnikateľskej činnosti.  

      Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné 

následky, ktoré spočívali v nedodržaní povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním 

predávané výrobky boli označené informáciami podľa osobitných predpisov a vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne odôvodňujú uloženie 

pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 12 ods. 2 

a § 16 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa viaže zákon o ochrane spotrebiteľa priamo 

na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník 

konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky. Čo sa týka výšky 

uloženého postihu, prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej 

sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 200 € nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, 

naďalej plní preventívnu funkciu. Výška pokuty sa riadi správnou úvahou a pri jej určovaní sa 

rovnako prihliada na aplikačnú prax, kde bola zohľadnený i počet výrobkov, ktoré nespĺňali 

zákonné náležitosti. Odvolací orgán podotýka, že cena predmetných výrobkov nie je jediným 

kritériom pri určovaní výšky pokuty. Správny orgán nemôže odpustiť uloženú pokutu, nakoľko 

v prípade zisteného porušenia zákona je totiž správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa  povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Správny orgán pri ukladaní výšky 

pokuty prihliadal na to, že v prípade absencie informácií podľa osobitných predpisov 

(Nariadenia EÚ) týkajúcich sa materiálového zloženia výrobkov bolo ohrozené právo 
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spotrebiteľa na riadne, úplné a pravdivé informácie. Neuvedenie správnej adresy prevádzky 

v doklade o kúpe výrobku môže mať za následok podstatné sťaženie uplatňovania reklamácie 

spotrebiteľom, ktoré nemá oporu v zákone. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru 

a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací 

orgán ju nemá dôvod znížiť. Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom 

stanovenej povinnosti a to bez ohľadu na zavinenie. 

       Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený 

skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov 

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007  

Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie 

povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR. 

     Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

     Pri určovaní výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy dôležitosť uvádzania informácií 

podľa osobitných predpisov (Nariadene EÚ), kde neúplné označenie materiálového zloženia 

textilných výrobkov ponúkaných účastníkom konania na predaj má za následok ohrozenie 

správnej informovanosti spotrebiteľa a v prípade potencionálnych alergických reakcií po kúpe 

predmetných neoznačených textilných výrobkov i ohrozenie zdravia spotrebiteľa. Pri 

rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na neuvedenie správnej adresy prevádzky 

účastníka konania v doklade o kúpe výrobku, ktoré možno považovať za absenciu základných 

zákonných náležitostí v doklade o kúpe výrobku. Predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť 

za zistené nedostatky. Zároveň bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania ako predávajúci, 

je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch. 

Výšku pokuty považuje odvolací orgán za primeranú k zistenému skutkovému stavu. 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

00640716. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0686/99/2016                                                           Dňa : 03.01.2017 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Iveta Klimentová, 
miestom podnikania: Ružiná 13, 985 52 Ružiná, IČO: 35 135 581, kontrola vykonaná dňa 

07.07.2016 v prevádzkarni Turistická ubytovňa so stravovacou a barovou časťou, Jánošov kút 

pri vodnej nádrži Ružiná, Divín, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0255/06/2016, zo dňa 25.10.2016, 

ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená 

peňažná pokuta vo výške 220,00 EUR, slovom: dvestodvadsať eur, pre porušenie § 4 ods. 1 

písm. a) a § 14 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho 

poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0255/06/2016, zo dňa 25.10.2016 potvrdzuje. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Iveta Klimentová – peňažnú 

pokutu vo výške 220,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona  

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 07.07.2016 v prevádzkarni účastníka 

konania zistené, že tento porušil povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, miery alebo správneho množstva a porušil 

tiež povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, miery alebo správneho množstva; 
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informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť; čo účastník konania porušil. 

Dňa 07.07.2016 v prevádzkarni Turistická ubytovňa so stravovacou a barovou časťou, 

Jánošov kút pri vodnej nádrži Ružiná, Divín vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo 

zistené porušenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly 

bolo zistené, že predávajúci neumožnil spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť účtovanej 

hmotnosti, miery alebo správneho množstva u výrobkov zakúpených do kontrolného nákupu – 

1 x Raňajky pozostávajúce z výrobkov 1 x Čaj a 1 x porcia párky + horčica + pečivo v celkovej 

hodnote á 3,00 €, ku ktorým predávajúci nevedel predložiť receptúru alebo vlastnú kalkuláciu 

na ich prípravu. Predávajúci taktiež neumožnil spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

účtovania kontrolného nákupu pri položke 2x Karpatské brandy á 1,50 €/40ml účtovaných  

3,00 €, nakoľko obsluhujúci čašník podal inšpektorom SOI v postavení spotrebiteľov  

2x Karpatské brandy spolu s ľadom. Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie § 14 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že správnosť účtovania výrobkov 

zakúpených do kontrolného nákupu 1 x Raňajky pozostávajúce z výrobkov 1 x Čaj a 1 x porcia 

párky + horčica + pečivo v celkovej hodnote á 3,00 € nebolo možné odkontrolovať z dôvodu, 

že účastník konania nedodržal povinnosť informovať spotrebiteľa o ich cene platnej v okamihu 

predaja a informácia o cene nebola ani inak vhodne sprístupnená. V čase kontroly bol 

inšpektorom SOI k dispozícii iba nápojový lístok. 

Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že žiada o prehodnotenie výšky pokuty 

vzhľadom na sezónnosť prevádzky a zlú finančnú situáciu. Takisto žiada o splátkový kalendár. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti 

s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne 

nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho 

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov“. 
Podľa § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť 

výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.“ 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený 

skutkový stav pri kontrole zo dňa 07.07.2016, žiada však o prehodnotenie výšky uloženej 

pokuty. Z ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva obligatórna povinnosť orgánu 

dozoru v prípade zistenia porušenia povinnosti uložiť sankciu. Správny orgán bol preto nútený 

uložiť účastníkovi konania tomu zodpovedajúci postih. Pri jeho určení je nutné brať zreteľ na 

ust. § 24 ods. 5 cit. zákona, ktorý upravuje kritériá na určenie pokuty (týmito sa odvolací orgán 

zaoberá nižšie v tomto rozhodnutí). Zároveň odvolací orgán poukazuje aj na požiadavku podľa 

§ 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby  

v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 

rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil  

z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží 

v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako 

tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby 

v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre 

ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí 

byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za 
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spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani 

naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu 

k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, 

zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny 

predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom 

(predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade 

účastníka konania. 

     V prípade záujmu o dohodu splácania uloženej pokuty formou splátkového kalendára je 

potrebné obrátiť sa na Odbor vymáhania pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Bratislave. 

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací 

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na spôsob porušenia povinnosti, keď 

kontrolou zo dňa 07.07.2016 vykonanou inšpektormi SOI v prevádzkarni Turistická ubytovňa 

so stravovacou a barovou časťou, Jánošov kút pri vodnej nádrži Ružiná, Divín boli zistené 

nedostatky spočívajúce v porušení § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

inšpektori SOI zistili, že došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o správnej hmotnosti, miere alebo o správnom množstve. 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Zo zaznamenaného skutkového stavu v čase 

kontroly vyplýva porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať 

si správnosť údajov o správnej hmotnosti, miere alebo o správnom množstve. Neumožnením 

prekontrolovania správnosti účtovanej miery (objemu) u výrobku 2x Karpatské brandy  

á 1,50 €/40ml a neumožnením spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, 

miery alebo správneho množstva u výrobkov 1 x Raňajky pozostávajúce z výrobkov 1 x Čaj  

a 1 x porcia párky + horčica + pečivo v celkovej hodnote á 3,00 € zakúpeného do kontrolného 

nákupu došlo k porušeniu práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, 

a to najmä ohrozením jeho práva na ochranu ekonomických záujmov. Pri určovaní výšky 

pokuty vzal do úvahy správny orgán, že nedodržaním povinnosti informovať spotrebiteľa 

o cene poskytovaní služby a zreteľne označiť ponúkanú službu cenou alebo informáciu o cene 

inak vhodne sprístupniť bolo ovplyvnené ekonomické správanie spotrebiteľa. Bez uvedenia 

ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej kúpy. 

Táto informácia patrí do skupiny informácii, ktoré spotrebiteľ musí dostať vždy a to 

jednoznačne. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 
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Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

02550616. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0548/99/2016                                                         Dňa : 03.01.2017 

 

     Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – J&M - Group, s.r.o., sídlo – Letná 47, 

Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 598 364, kontrola vykonaná dňa 19.04.2016 v prevádzke – 

DIGITALL predaj mobilných telefónov a príslušenstva, Šafárikova 114/4200, Rožňava, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický 

kraj, č. P/0174/08/2016, zo dňa 27.07.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 

Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 400 EUR, 

slovom: štyristo eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 13, § 16 ods. 1 písm. d) vyššie 

cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

  

r o z h o d o l : 
 

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že 

časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 16 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vypúšťa  

 

a 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k), § 13 zákona  

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa účastníkovi konania: J&M - 

Group, s.r.o., sídlo – Letná 47, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 598 364, kontrola vykonaná 

dňa 19.04.2016 v prevádzkarni – DIGITALL predaj mobilných telefónov a príslušenstva, 

Šafárikova 114/4200, Rožňava,  podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ukladá peňažná pokuta vo výške 300 EUR, slovom: tristo eur. Uloženú pokutu je účastník 

konania povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 

0006 5068, VS-01740816. 

 

Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach 

pre Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – J&M - Group, s.r.o. - peňažnú 

pokutu vo výške 400,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ust. § 10a ods. 1 písm. k),  
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§ 13, § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 

19.04.2016 v prevádzke – DIGITALL predaj mobilných telefónov a príslušenstva, Šafárikova 

114/4200, Rožňava zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa porušil povinnosť pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon  

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov); povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až  

12 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ako aj povinnosť vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0174/08/16 zo dňa 27.07.2016, ako aj 

konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na jeho zmenu. Správny 

orgán prvého stupňa sankcionoval účastníka konania, na základe skutkových zistení, aj za 

porušenie ust. § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, z dôvodu, že odpredaný 

výrobok – Forever solar power bank 5000mAh bol na doklade o kúpe uvedený ako „MT nab“. 

Odvolací orgán má za to, že z uvedenej skratky názvu výrobku je jednoznačné, že odpredaným 

výrobkom je nabíjačka mobilného telefónu, a teda sa nestotožňuje s názorom správneho orgánu 

prvého stupňa, že daná forma uvedenia názvu je nedostatočná. Vychádzajúc z gramatického 

výkladu ust. § 16 ods. 1 písm. d), zákon výslovne požaduje, aby doklad o kúpe výrobku 

obsahoval názov výrobku, pričom jeho interpretácia spočíva výlučne v tom, aby bol výrobok 

jednoznačne identifikovateľný, tak aby v prípade predaja alebo reklamačného konania nemohlo 

dôjsť k zámene výrobku. V danom prípade bol podľa názoru odvolacieho orgánu na doklade 

o kúpe dostatočne uvedený názov výrobku, keď je z neho zrejmé, že išlo o nabíjačku mobilného 

telefónu. V súvislosti s uvedenou zmenou odvolací orgán zároveň pristúpil k primeranému 

zníženiu výšky pokuty. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo pred uzatvorením zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom 

(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) a povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až 12 

zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.  

Dňa 19.04.2016 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzke - DIGITALL 

predaj mobilných telefónov a príslušenstva, Šafárikova 114/4200, Rožňava, zameraná na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod číslom 359/16, v rámci 

ktorej boli zistené nasledovné nedostatky. Účastník konania ako predávajúci porušil 

povinnosť pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), keď účastník 

konania žiadnym spôsobom neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov. Zároveň bolo v rámci predmetnej kontroly zistené, že 

účastník konania porušil povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie podľa  

§ 10a až 12 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa 
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v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 8 druhov výrobkov (z toho 1 druh výrobku bol odpredaný 

vo vykonanom kontrolnom nákupe), v celkovej hodnote 792,00 EUR, u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie 

o vlastnostiach a spôsobe použitia len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke nachádzali tieto druhy výrobkov: 

6ks Forever solar power bank 5000mAh á 24,69 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale 

k dispozícii písomnú informáciu o výrobku pre spotrebiteľa v 2 cudzích jazykoch (GB, PL) 

„the travel battery has 2 USB ports and a LED torch“, uvedené údaje neboli k dispozícii 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 1 ks Forever power bank 2300mAh á 9,12 EUR/ks – 

výrobok mal na svojom obale k dispozícii písomnú informáciu o výrobku pre spotrebiteľa  

v 2 cudzích jazykoch (GB, PL) „plug the microusb conector into the..“, uvedené údaje neboli 

k dispozícii v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 1 ks Forever power bank 4000mAh  

á 18,69 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale k dispozícii písomnú informáciu o výrobku pre 

spotrebiteľa v 2 cudzích jazykoch (GB, PL) „power bank forever is a convienient and 

practical...“, uvedené údaje neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 5 ks 

Setty power bank 2000mAh á 8,31 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale k dispozícii 

písomnú informáciu o výrobku pre spotrebiteľa v 2 cudzích jazykoch (GB, PL) „safety: please 

read and retain these instruction...“, uvedené údaje neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka; 2 ks MYPHONE HAMMER á 49,90 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale 

k dispozícii písomnú informáciu o výrobku pre spotrebiteľa v 1 cudzom jazyku (PL) „bardza 

wytrzymala obudowa – test upadku 2 metrow...“, uvedený údaj nebol k dispozícii 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 1 ks MYPHONE HAMMER AXE LTE  

á 239,90 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale k dispozícii písomnú informáciu o výrobku 

pre spotrebiteľa v 1 cudzom jazyku (PL) „IP68 waterproof and dustproof...“, uvedený údaj 

nebol k dispozícii v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 1 ks MYPHONE HAMMER AXE 

á 199,90 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale k dispozícii písomnú informáciu o výrobku 

pre spotrebiteľa v 1 cudzom jazyku (PL) „IP 68 waterproof and dustproof...“, uvedený údaj 

nebol k dispozícii v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 1 ks MYPHONE FLIP  

á 34,90 EUR/ks – výrobok mal na svojom obale k dispozícii písomnú informáciu o výrobku pre 

spotrebiteľa v 1 cudzom jazyku (PL) „czytelny kolorowy wyswietlacz 2,2“...“, uvedený údaj 

nebol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.    

Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 10a ods. 1 

písm. k), § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona  

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní zo dňa 10.08.2016 účastník konania uvádza, že odvolanie podáva 

z dôvodu neopodstatnenosti a nesprávneho subjektívneho posúdenia stavu inšpektorom SOI 

a z dôvodu nesúladu s legislatívou SR. V bode 1 uvádza, že údajne bola porušená povinnosť 

predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, kde zrozumiteľným 

spôsobom neoznámil spotrebiteľovi informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov. Má za to, že v tejto veci je záver inšpektorov SOI a rozhodnutie o porušení 

zákona neopodstatnený, nakoľko od 01.01.2016 má túto povinnosť splnenú a táto informácia 

je uvedená vo všeobecných obchodných podmienkach na internetovej stránke a zároveň je 

uvedená aj v Reklamačnom poriadku, ktorý sa v čase kontroly nachádzal na predajni. Ďalej 

v bode 2 uvádza, že údajne bola porušená povinnosť predávajúceho podľa § 13 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorej je predávajúci povinný uvádzať písomne informácie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. V súvislosti s uvedeným má účastník konania za to, 

že inšpektor SOI nesprávnym spôsobom posúdil porušenie zákona, nakoľko slová ako Power 

bank, Myphone,...sú značka výrobkov tak isto ako Panasonic, Lenovo, Mercedes,... a nie je 

možné aby sa značka výrobku uvádzala v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, o čom svedčí 
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nespočetné množstvo záverov kontrol ostatných subjektov v rámci SR. Uvádza, že ostatné 

informácie dostali inšpektori SOI v príbalovom letáku, ktorý sa nachádza v balení a návode na 

použitie, ktoré sa nachádza v balení a tie obsahujú všetky potrebné informácie o výrobku 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. V bode 3 podaného odvolania účastník konania 

uvádza, že údajne bola porušená povinnosť podľa § 16 ods. 1 písm. d), podľa ktorej je účastník 

konania povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedeným názvom výrobku. 

Poukazuje na fakt, pričom inšpektor SOI sám túto informáciu v inšpekčnom zázname uvádza, 

že pri kúpe mu bol vydaný doklad a na doklade bol uvedený text „MT nab.“ Uvádza, že nakoľko 

výrobca Elcom je certifikovaný výrobca fiskálnych pokladní s oprávnením Ministerstva 

financií a pokladňa Euro 2000T, ktorá v čase kontroly bola použitá na vydanie dokladu o kúpe 

je riadne štátom certifikovaná a umožňuje tlačiť len obmedzený počet znakov, nepovažuje 

účastník konania uvedenie skrátenej podoby názvu tovaru za porušenie zákona, ale za jediné 

možné a správne uvedenie názvu tovaru na daňový doklad. Uvádza, že skratka „MT nab. 

označuje MT nabíjačka. Dodáva, že kontrolným nákupom bol zakúpený tovar Power bank čo 

jednoznačne nabíjačka na mobilný telefón je a uvedenie textu Nabíjačka, hoc v skrátenej 

podobe na doklade o kúpe je správne. Účastník konania má za to, že zákon porušený nebol a na 

základe vyššie uvedených skutočností považuje rozhodnutie o uložení pokuty za nesprávne 

a touto cestou žiada rozhodnutie zrušiť.      

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladové materiály k predmetnej veci 

v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo 

preukázaný a správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v súvislosti 

s porušením ust. § 10a ods. 1 písm. k) a § 13 zákona odvolací orgán vyhodnotil ako výlučne 

subjektívne, na zodpovednosť účastníka konania, ani na prehodnotenie výšky pokuty nemajúce 

žiaden vplyv. 

K námietkam účastníka konania v súvislosti s porušením ust. § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že v rámci kontroly vykonanej dňa 

19.04.2016 bolo zistené, že spotrebiteľ nie je žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, pričom uvedené zistenie je riadne 

zdokumentované v predmetnom inšpekčnom zázname. Pri kontrole bol prítomný predavač – 

D.L., ktorý k uvedeným zisteniam podal nasledovnú vysvetlivku: „Súhlasím, informujem 

nadriadených.“ Ďalej účastník konania vo svojom Vyjadrení k záväzným pokynom 

a opatreniam na mieste z kontroly SOI zo dňa 19.4.2016 na prevádzke, Digitall, Kaufland 

Rožňava zo dňa 20.04.2016 sa k bodu 3. záväzným pokynom: „Informovanie spotrebiteľa 

o možnosti obrátiť sa na subjekt ARS (alternatívne riešenie sporov)“ nevyjadril žiadnym 

spôsobom, uvedené zistenie spočívajúce v neplnení danej informačnej povinnosti nenamietal. 

Až v podanom odvolaní účastník konania uvádza subjektívne skutočnosti (uvedenie informácie 

od 01.01.2016 vo všeobecných obchodných podmienkach (na internetovej stránke), ako aj 

v Reklamačnom poriadku (dostupnom v čase kontroly na prevádzke)). Pre posúdenie danej veci 

je relevantné, že porušenie povinnosti bolo spoľahlivo zistené, čo nenamietala ani osoba 

prítomná pri kontrola a nakoniec ani účastník konania do podania odvolania. 

Na margo námietok účastníka konania v súvislosti s porušením § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa odvolací orgán uvádza, že v danom prípade bolo zistené, že 8 druhov výrobkov  

(z toho 1 druh výrobku odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe) v celkovej hodnote 

792,00 EUR, boli na obaloch označené písomnými informáciami (informácie o vlastnostiach 

a spôsobe použitia), ktoré boli uvedené len v cudzojazyčných mutáciách, nie v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, čo priamo vyplýva z inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly. 

Odvolací orgán zdôrazňuje, že účastník konania nie je postihovaný za absenciu prekladu názvu, 

resp. značky výrobku, ale vyššie citovaných informácií, ktorých obsahom sú vlastnosti 

výrobku, prípadne spôsob ich použitia. Vzhľadom na uvedené je absolútne bezpredmetná 

námietka účastníka konania, že slová ako Power bank, Myphone a pod. sú značky výrobkov, 
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ktoré sa neprekladajú. Čo sa týka námietky, že ostatné informácie boli inšpektorom SOI 

poskytnuté v príbalovom letáku, ktorý sa nachádzal v balení a návode na použitie, k tomu 

odvolací orgán uvádza, že z obsahu inšpekčného záznamu žiadnym spôsobom nevyplýva 

skutočnosť, že by boli inšpektorom SOI počas kontroly predložené akékoľvek návody na 

používanie, resp. príbalový leták predmetných kontrolovaných výrobkov v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, resp. že by kontrolovaná osoba inak preukázala zabezpečenie prekladu 

písomne poskytnutých informácií o vlastnostiach, resp. spôsobe použitia kontrolovaných 

výrobkov uvádzané na obaloch predmetných výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. Naviac z ust. § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa priamo vyplýva, že ak sa informácie 

v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Splnenie 

uvedenej povinnosti je potrebné zabezpečiť tak, aby informácie poskytované v slovenskom 

jazyku boli účastníkovi konania k dispozícii rovnakou formou, ako je to pri informáciách 

cudzojazyčných. Pokiaľ sú teda priamo na výrobku v písomnej podobe uvedené informácie 

cudzojazyčné, tak v prípade, ak to dovoľuje povaha výrobku, je potrebné, aby tieto informácie 

boli poskytované aj rovnocenným spôsobom v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Uvedené 

obdobne platí aj v prípade návodov, t.j. ak sú k dispozícii v cudzojazyčnom znení, musia byť 

rovnocenným spôsobom poskytnuté aj v cudzom jazyku. Z inšpekčného záznamu však 

preukázateľne vyplýva, že návody na používanie priložené k výrobku neboli a ani počas 

kontroly neboli k výrobkom predložené žiadne návody na použitie, pričom výrobky boli 

opatrené (na obaloch) len informáciami uvedenými v cudzojazyčných mutáciách (v poľskom 

a anglickom jazyku). Preklad uvedených informácií sa v kontrolovanej prevádzke nenachádzal 

v žiadnej forme. 

K porušeniu ust. § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa odvolací orgán 

uvádza, že po prehodnotení predmetného zistenia dospel k záveru, že účastník konania sa 

nedopustil porušenia dotknutej povinnosti. Vychádzajúc z gramatického výkladu ust. § 16 ods. 

1 písm. d), zákon výslovne požaduje, aby doklad o kúpe výrobku obsahoval názov výrobku, 

pričom jeho interpretácia spočíva výlučne v tom, aby bol výrobok jednoznačne 

identifikovateľný, tak by v prípade predaja alebo reklamačného konania nemohlo dôjsť 

k zámene výrobku. V danom prípade bol podľa názoru odvolacieho orgánu na doklade o kúpe 

dostatočne uvedený názov výrobku, keď je z neho zrejmé, že išlo o nabíjačku mobilného 

telefónu. Absenciu názvu výrobku na doklade o kúpe by bolo možné vyhodnotiť napríklad, ak 

by na doklade o kúpe bol daný výrobok označený ako príslušenstvo. V súvislosti s  uvedenou 

zmenou (vypustením predmetného porušenia zákona), odvolací orgán zároveň pristúpil 

k zníženiu výšky uloženej pokuty tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon  

a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Nakoľko 

porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si 

splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom 

rozsahu. 

V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové 

skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené 

nedostatky.  

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil  

v odvolacom konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 
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povinnosti vzhľadom na neposkytnutie informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon 

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov), ako aj vzhľadom na 

uvádzanie písomne poskytovaných informácií o vlastnostiach a spôsobe použitia  

(t.j. informácie podľa § 10a až § 12 zákona) len v cudzom jazyku u 8 druhov výrobkov. 

Následkom protiprávneho konania účastníka konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle zákona musí 

byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených 

skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom 

riešení sporov, pričom danou povinnosťou predávajúceho zákonodarca zabezpečil vysokú 

úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispel k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, 

že zabezpečil, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, 

transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň 

sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na skutočnosť, že účelom zákona je ochrana majetku 

spotrebiteľa, a preto nezanedbateľná je skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa 

o vlastnostiach a spôsobe použitia výrobkov v štátnom jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu 

majetku spotrebiteľa nevhodným používaním výrobku. Informácia o vlastnostiach výrobku je 

dôležitou hlavne v štádiu rozhodovacieho procesu spotrebiteľa pri kúpe ponúkaného výrobku. 

Neuvedením vlastností výrobku v spotrebiteľovi zrozumiteľnej forme tento nemá k dispozícii 

základnú informáciu o výrobku v štátnom jazyku, na čo má v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa právo. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli pri určení výšky pokuty 

zohľadnené bol charakter informácií, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú 

povinnosť, ako aj množstvo a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja. 

Nakoľko v danom prípade nebolo zistené opakované porušenie povinností predávajúceho 

v priebehu jedného roka, správny orgán pri určení výšky pokuty vychádzal z prvej vety ust.  

§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu do  

66 400 EUR. Pri určení výšky pokuty sa prihliadlo aj na skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci je povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych 

predpisov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne.     

        Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci 

na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené 

tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0422/99/2016                                                           Dňa : 13.12.2016 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Jiří Beneš, 
s miestom podnikania: Važecká 3, 040 12 Košice - Nad jazerom, IČO: 32 529 538, kontrola 

vykonaná dňa 11.02.2016 v prevádzkarni SLOVENKA – kusový textil, Hemerkova 39, Košice, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj, č. P/0060/08/16, zo dňa 31.05.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 

180,00 EUR, slovom: stoosemdesiat eur, pre porušenie § 12 ods. 2 a § 13 vyššie cit. zákona 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0060/08/16, zo dňa 

31.05.2016 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Jiří Beneš – peňažnú pokutu vo výške 

180,- €, pre porušenie ustanovenia § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 11.02.2016 v prevádzkarni účastníka 

konania zistené, že tento porušil povinnosť zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a porušenie 

povinnosti uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane 

spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi; 
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uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.  

Dňa 11.02.2016 v prevádzkarni SLOVENKA – kusový textil, Hemerkova 39, Košice 

vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 

6 druhov výrobkov, v celkovej hodnote 51,14 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to neoznačenie údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi. S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali tieto druhy výrobkov: 7ks detské šatky – vreckovky á 0,20 €/ks; 12ks veľkonočný 

obrus kruh á 1,10 €/ks; 6ks veľkonočný obrus štvorec á 1,10 €/ks; 9ks veľkonočný obrus ovál 

á 1,50 €/ks; 2ks veľkonočný obrus á 4,62 €/ks; 2ks veľkonočný obrus á 3,60 €/ks. Ďalej bolo 

inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

pri výkone kontroly bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy textilných 

výrobkov, v celkovej hodnote 103,70 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o materiálovom 

zložení podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 

o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov 

etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. V. EÚ L 272, 18.10.2011) 

v platnom znení) len v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal tento druh 

výrobku: 4ks pánske tričko BEC á 8,30 €/ks, materiálové zloženie nebolo uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, len v cudzom jazyku – 100 % cotton, coton, katoen, 

baumwolle, cotone, algodon, algodao; 47ks dámske nohavičky C&Y á 1,50 €/ks, materiálové 

zloženie nebolo uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, len cudzom jazyku – 95% 

cotton, 5 % spandex. 

Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že si vedomý svojho porušenia zákona, ale 

v čase kontroly tovar ihneď stiahli z predaja a dodávateľ mu zaslal požadované nálepky. 

Účastník konania tvrdí, že na vine je dodávateľ, od ktorého tovar preberal. Vzhľadom k vyššie 

uvedenému žiada odvolací orgán o odpustenie uloženej pokuty, nakoľko tvrdí, že pokuta by 

bola pre neho likvidačná a spôsobilá vyvolať existenčné problémy. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti 

s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne 

nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho 

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku  

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno 

označiť. 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 

poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného 

používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, 
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nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích 

jednotkách. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že podľa jeho názoru je výška uloženej 

pokuty primeraná zisteným nedostatkom. Z ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

vyplýva obligatórna povinnosť orgánu dozoru v prípade zistenia porušenia povinnosti uložiť 

sankciu. Správny orgán bol preto nútený uložiť účastníkovi konania tomu zodpovedajúci 

postih. Pri jeho určení je nutné brať zreteľ na ust. § 24 ods. 5 cit. zákona, ktorý upravuje kritériá 

na určenie pokuty, najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Podľa názoru odvolacieho orgánu prvostupňový 

správny orgán správne posúdil hľadiská, na základe ktorých rozhodol o výške uloženej pokuty. 

Podľa odvolacieho orgánu prvostupňový správny orgán dostatočne opísal skutkový stav,  

v ktorom došlo k porušeniam dvoch ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa – konkrétne  

k porušeniam ustanovení §12 ods. 2 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom pri porušení  

§12 ods. 2 inšpektori SOI zistili 6 druhov výrobkov, v celkovej hodnote 51,14 EUR, ktoré 

neboli označené údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a pri porušení  

§ 13 inšpektori SOI zistili 2 druhy textilných výrobkov, v celkovej hodnote 103,70 EUR, 

u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností (predmetné výrobky sú 

bližšie špecifikované vyššie v tomto rozhodnutí); ďalej objektívny charakter zodpovednosti za 

porušenia daných ustanovení, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť); ďalej závažnosť porušenia povinnosti, keď konaním účastníka konania 

došlo ku zásahu do práv spotrebiteľa, a to najmä práva na informácie, práva na ochranu svojich 

ekonomických záujmov a práva na ochranu svojho zdravia, pričom jednotlivé hľadiská 

prvostupňový správny orgán vyčerpávajúco a správne odôvodnil v prvostupňovom rozhodnutí. 

Zároveň odvolací orgán ďalej poukazuje aj na požiadavku podľa § 3 ods. 5 druhá veta 

Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní  

o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Preto 

odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí 

ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci 

správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu 

bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, 

resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie 

sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť 

citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za 

spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani 

naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu 

k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, 

zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny 

predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom 

(predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade 

účastníka konania. 

Čo sa týka argumentu účastníka konania o odstránení zistených nedostatkov, odvolací orgán 

poukazuje na ust. § 7 ods. 3 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, v zmysle ktorého 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. Z citovaného 

ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre 

účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte 

v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto 

nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty. 
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Z ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva povinnosť 

predávajúceho, v tomto prípade povinnosť účastníka konania zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, 

pričom z ustanovenia § 13 cit. zákona vyplýva povinnosť pre predávajúcich uvádzať písomne 

poskytované informácie podľa § 10a až § 12 cit. zákona v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. Odvolací orgán z toho dôvodu nepovažuje tvrdenia účastníka konania za právne 

relevantné, nakoľko predmetné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom 

objektívnej zodpovednosti, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu. Ďalšie vyjadrenia účastníka konania boli 

subjektívneho charakteru a odvolací orgán preto na dané vyjadrenia nemohol prihliadnuť. 

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací 

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti.  

Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol na porušenie povinností ustanovených 

v § 12 ods. 2 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami 

pre určenie výšky pokuty. 

Účastník konania porušil ustanovenie § 12 ods. 2 cit. zákona tým, že nezabezpečil, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo 

dodávateľovi celkovo u 6 druhov výrobkov. Pri absencii týchto informácií je porušené právo 

spotrebiteľa na riadne a úplné informácie o výrobku. Informácia o výrobcovi – značke výrobku, 

môže pre spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality, a tým tvoriť základné kritérium pri 

rozhodovaní pre kúpu konkrétneho výrobku. 

Odvolací orgán tiež prihliadol na opomenutie účastníka konania uvádzať písomne 

poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, keď tento nezabezpečil preklad vyššie uvedených informácií na výrobkoch 

týkajúcich sa údajov o vlastnostiach, spôsobe použitia a údržby výrobkov a o bezpečnostných 

upozorneniach do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, keď tieto 2 druhy výrobkov 

obsahovali iba cudzojazyčné znenie. Predmetný nedostatok považuje účastník konania za 

závažný, nakoľko spotrebiteľ v dôsledku neho nedisponuje zrozumiteľnou informáciou 

predovšetkým vo vzťahu k údajom o bezpečnosti a spôsobe použitia a údržby týchto výrobkov, 

čo môže mať za následok kvalitatívne zníženie alebo úplné poškodenie predmetných výrobkov 

alebo iných vecí použitých pri manipulácii s nimi. Predmetným opomenutím boli tiež 

spotrebiteľovi upreté práva na informácie. 

Zároveň odvolací orgán opätovne poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za 

zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t.j. bez ohľadu na zavinenie 

alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie 

porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu 

kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, 

aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 
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o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

00600816. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0691/99/2016                                                           Dňa : 16.01.2016 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Peter Pristáš, 
miestom podnikania: Ružova 1475/10, 078 01 Sečovce, IČO: 34 877 843, kontrola vykonaná 

dňa 11.07.2016 za prítomnosti podnikateľa Petra Pristáša, na základe prešetrenia písomného 

podnetu spotrebiteľa v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 

so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0318/08/2016, zo dňa 14.10.2016, ktorým bola 

podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná 

pokuta vo výške 250,00 EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. b) 

a § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho 

poriadku takto 

 

r o z h o d o l: 
 

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, že: 

 

znenie: 
 

„pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 zákona, nakoľko účastník konania uprel spotrebiteľovi 

právo na ochranu jeho ekonomických záujmov (t. j. právo v zmysle § 3 ods. 1 zákona), keď 

vopred neinformoval spotrebiteľa (pisateľa podnetu) o čase zhotovenia diela – rekonštrukcia 

strešnej krytiny;“ 

 

nahrádza znením: 
 

„pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 cit. zákona, nakoľko účastník konania uprel 

spotrebiteľovi právo na informácie (t. j. právo v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona), keď vopred 

neinformoval spotrebiteľa (pisateľa podnetu) o čase zhotovenia diela – rekonštrukcia strešnej 

krytiny;“ 
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Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie zostáva bez zmeny. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Peter Pristáš – peňažnú pokutu vo výške 

250,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 11.07.2016 v priestoroch Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj na základe prešetrenia 

písomného podnetu spotrebiteľa zistené, že účastník konania porušil zákaz upierať práva podľa 

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa a porušil povinnosť vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej 

ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo odvolací orgán zistil, že 

prvostupňový správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia nesprávne uviedol porušenie § 4 

ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 cit. zákona, nakoľko účastník konania uprel 

spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov. Pritom zo spisového materiálu 

vyplýva, že účastník konania sa dopustil porušenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 cit. 

zákona, konkrétne však porušil právo spotrebiteľa na informácie. Odvolací orgán má za to, že 

v predmetnom prípade došlo k nesprávnemu konkretizovaniu dotknutého práva a z tohto 

dôvodu došlo len k zmene spočívajúcej v zosúladení výroku rozhodnutia s riadne zisteným 

skutkovým stavom veci. Preto odvolací orgán rozhodol o zmene prvostupňového rozhodnutia 

bez zmeny výšky uloženej pokuty tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Povinnosťou účastníka konania bolo neupierať práva podľa § 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa; vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; 

čo účastník konania porušil. 

Dňa 11.07.2016 bola v priestoroch Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná inšpektormi SOI kontrola zameraná na prešetrenie 

podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 619/16, pri ktorej bolo zistené 

porušenie § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo 

zistené, že účastník konania porušil zákaz upierať práva podľa § 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na informácie (t. j. právo 

v zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa), keď vopred neinformoval spotrebiteľa 

(pisateľa podnetu) o čase zhotovenia diela – rekonštrukcia strešnej krytiny.  

Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote 

nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, nakoľko účastník konania reklamáciu 

spotrebiteľa zo dňa 23.10.2015 nevybavil v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa ich uplatnenia.  

Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 
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Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že nepopiera porušenie svojich povinností, 

avšak neuvedenie času realizácie diela vyplývalo z konkrétnej situácie i z dohody medzi ním 

a objednávateľom prác. K nevybaveniu reklamácie uvádza, že sa domnieval, že reklamáciu 

nemusí vybavovať písomne, keďže ju odstránil fyzicky a druhú reklamovanú vadu považoval 

za bezpredmetnú. V uvedenom čase tiež absolvoval viaceré lekárske vyšetrenia a operáciu 

a teda nebol ani schopný dodržať stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie. Pokutu považuje 

sa neprimerane vysokú a žiada o jej prehodnotenie. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti 

s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne 

nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho 

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie upierať 

spotrebiteľovi práva podľa § 3.“. 

Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona „každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej 

kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho 

zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom 

dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom 

priznaných práv spotrebiteľa.“. 

Podľa § 2 písm. m) cit. zákona „na účely tohto zákona sa rozumie vybavením reklamácie 

ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, 

vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva 

na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.“. 

Podľa § 632 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky 

zákonník) „Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať 

objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať 

označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho 

zhotovenia.“. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený 

skutkový stav pri kontrole zo dňa 11.07.2016. V súvislosti s tvrdením účastníka konania, že 

neuvedenie času zhotovenia diela vychádzalo z dohody s objednávateľom, poukazuje odvolací 

orgán na znenie § 632 Občianskeho zákonníka, ktorý jednoznačne definuje povinnosť 

zhotoviteľa vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky, ktoré musí 

obsahovať aj čas jeho zhotovenia. Tým, že účastník konania vydal toto potvrdenie 

spotrebiteľovi bez zákonom požadovaných údajov, uprel mu právo na informácie. Na dôvažok, 

účastník konania by bol povinný vydať písomné potvrdenie aj v prípade, ak by objednávateľ  

o vydanie takého potvrdenia nepožiadal. K nasledujúcemu argumentu účastníka konania 

odvolací orgán uvádza, že účastník konania s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti porušil 

platnú legislatívu a pre správny orgán na základe § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

vyplýva jednoznačná povinnosť ako orgánu dozoru uložiť pokutu v každom prípade porušenia 

povinnosti podľa tohto zákona. Preto odvolací orgán nemohol vyhovieť žiadosti účastníka 

konania o upustenie od uloženia sankcie. 

 K tvrdeniu účastníka konania o dôvodoch nevybavenia spotrebiteľom podanej reklamácie 

v stanovenej lehote odvolací orgán uvádza, že Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru 

nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa nie je oprávnená 

vstupovať do právnych vzťahov vzniknutých v rámci reklamačného konania ani posudzovať 

oprávnenosť reklamácie alebo reklamovaný tovar. SOI je oprávnená posudzovať dodržiavanie 

povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správne prvostupňový správny 

orgán poukázal na skutočnosť, že SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu neposudzuje 
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subjektívnu stránku reklamácie, t. j. či konkrétna reklamácia bola opodstatnená, ale formálnu 

stránku reklamačného konania, ktorá v danom prípade dodržaná nebola. 

K ostatným námietkam odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným, nakoľko 

predmetné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom objektívnej 

zodpovednosti, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu, avšak ostatné jeho vyjadrenia boli subjektívneho 

charakteru. 

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán 

pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. 

 Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej  

v § 4 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými 

kritériami pre určenie výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) 

cit. zákona tým, že porušil zákaz upierať práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na informácie, keď vopred neinformoval 

spotrebiteľa o čase zhotovenia diela. Účastník konania mal vzhľadom na charakter služby 

rešpektovať úpravu vyplývajúcu z § 632 Občianskeho zákonníka. Odvolací orgán pri ukladaní 

výšky tiež zobral do úvahy, že účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 4 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď porušil právo spotrebiteľa na riadne a včasné vybavenie 

reklamácie. Predĺžením doby reklamačného konania účastník konania znížil rozsah práv 

spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. V dôsledku toho prišlo k porušeniu 

práva spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie a k ohrozeniu jeho práva na informácie. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je 

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 

0006 5068, VS-03180816. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0725/99/2016                                                           Dňa : 16.01.2017 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – SCHNITZEL  

& FISH s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava, IČO: 45 915 865, kontrola 

vykonaná dňa 11.08.2016 v prevádzkarni Reštaurácia PIZZA KITTY, Zámočnícka 1, Trnava, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, č. P/0312/02/2016, zo dňa 28.11.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona  

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 

800,00 EUR, slovom: osemsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 3, § 12 ods. 2  

a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho 

poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0312/02/2016, zo dňa 

28.11.2016 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – SCHNITZEL & FISH s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 800,- €, pre porušenie ustanovení § 4 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 3, § 12 ods. 2  

a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 11.08.2016 v prevádzkarni účastníka 

konania zistené, že tento porušil povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov hmotnosti; povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje  vlastnosti majú určenú 

dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby; povinnosť zabezpečiť, aby predávané 

výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere výrobku a povinnosť riadne informovať 

spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu 

uplatniť; umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 
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Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov hmotnosti; stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje  

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby; zabezpečiť, aby 

predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere výrobku; riadne informovať 

spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu 

uplatniť; umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo 

účastník konania porušil. 

Dňa 11.08.2016 v prevádzkarni Reštaurácia PIZZA KITTY, Zámočnícka 1, Trnava 

vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov 

o hmotnosti, nakoľko v čase kontroly neboli predložené receptúry s uvedením hmotnosti 

jednotlivých zložiek odpredávaných jedál (200 g Kurací steak, 250 g Morčací steak, 250 g 

Hovädzí steak „OHIO“, 250 g Hovädzí steak „argentina“, 250 g Hovädzie líčka, 250 g Kačacie 

prsia, 200 g Teľacia satimbocca alla Romana, 450 g Telacie rebrá, 250 g Steak s panenky,  

250 g Pečené bravčové, 250 g Madailonky z panenky, 250 g Jäger guláš, 350 g Grilované 

kuracie krídelká, 220 g Viedenský rezeň – kurací, bravčový, teľací, 200 g Kurací & bravčový 

„černohor“. 200 g Kurací alebo bravčový „cordon bleu“, 200 g Steak z lososa.  

Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre 

svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby podľa § 6  

ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že v prevádzkarni 

sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku (5070 g Mleté mäso Wiesbauer, 

Spotrebujte do : 09.08.2016) po uplynutí doby spotreby.  

Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané 

výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere výrobku podľa § 12 ods. 2  zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že jedálne a nápojové lístky neobsahovali 

informácie o miere ponúkaných nápojov - Miešané nápoje Tiki rôzne druhy: Aloha, Big 

Bombastic, Bonpari, Don Beachcomber Punch, Flaming Zombie, Madam, Mai Tai, Pain Killer, 

Pina Colada, Scorpion, Zombie original; Alkoholické miešané nápoje rôzne druhy: Cucamber 

Gin Tonic, Bloody Mary, Berliaz, Foriden Fruitz, Joist Maico, Long Beach Ice Tea, Long Way 

Hame, Mango Daiguiri, Mnau, Mojito, New York Cosmopolitan, Not Mine, Pussy Cat, Sex 

Machine, Strong, Summer NO.1, Waltzing Matilda, W.T.F. Ice Tea.  

Taktiež bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti riadne informovať spotrebiteľa 

o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi podľa § 18 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že v prevádzkarni sa 

nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov, kde možno 

reklamáciu uplatniť a na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly 

nenachádzal reklamačný poriadok. 

Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania namieta zistený skutkový stav. Uviedol, že 

nedostatky uvedené v rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu boli v priebehu inšpekcie 

práce odstránené do 3 dní. Súčasne prijali opatrenia na predchádzaniu zistených nedostatkov. 

Z daného dôvodu považuje rozhodnutie za nezákonné, keďže nevychádza zo spoľahlivo 

zisteného skutkového stavu, neopiera sa o žiadne vykonané dôkazy vo vzťahu k preukázaniu 
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nášho údajného protiprávneho stavu a charakteru porušenia zákona. Na záver účastník konania 

žiada o vyššie uvedených skutočností a zváženie možnosti upustenia od uloženia pokuty.  

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti 

s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne 

nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho 

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci je povinný predávať 

výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov“. 

 Podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa: „výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú 

určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je 

povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.“. 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku  

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno 

označiť.“. 

 Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci je povinný spotrebiteľa 

riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno 

reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.“. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania namieta zistený 

skutkový stav z dôvodu, že ako uviedol „v priebehu dňa 11.08.2016, 12.08.2016 a 13.08.2016 

boli nedostatky odstránené.“ V tejto súvislosti však odvolací orgán poukazuje na ust. § 7  

ods. 3 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, v zmysle 

ktorého 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. Z citovaného ustanovenia jednoznačne 

vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako 

kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím 

správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne.  

Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po 

dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na 

zníženie výšky postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených 

nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, 

nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. 

Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj 

pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo 

zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno 



SK/0627/99/2016 46 

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do 

vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane 

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší 

daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským 

subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako 

v prípade účastníka konania. 

Zároveň odvolací orgán poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené 

nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo 

iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia 

povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 

Uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo 

k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. 

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací 

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. 

 Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinností ustanovených  

v § 4 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 3, § 12 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  

v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. Účastník konania porušil 

ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) cit. zákona tým, že nepredložil receptúry s uvedením hmotnosti 

jednotlivých zložiek odpredávaných jedál, v dôsledku čoho neumožnil spotrebiteľom – 

inšpektorom SOI prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti jednotlivých zložiek 

odpredávaných jedál. Bez poskytnutia príslušných receptúr si nemôže spotrebiteľ overiť, či mu 

zakúpené výrobky boli podané v takej hmotnosti, akú deklaruje predávajúci.  

 Nestiahnutím vyššie uvedeného výrobku, ktorý bol po dobe spotreby, bola porušená 

povinnosť predávajúceho stanovená v § 6 ods. 3, ktorej dôsledkom mohlo dôjsť k reálnej ujme 

na zdraví spotrebiteľa, nakoľko sa jednalo o výrobok určený na konzumáciu. Odvolací orgán 

tiež prihliadol na dobu, ktorá uplynula odo dňa doby spotreby predmetného druhu výrobkov 

(kontrola vykonaná dňa 11.08.2016, doba spotreby 09.08.2016). Výrobcom určené doby 

spotreby sú ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre 

ktorý sú ustanovené. Označenie doby spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých 

výrobkov, ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby 

spotreby zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po 

uplynutí doby spotreby výrobok tieto vlastnosti stráca. 

 Nesplnením informačných povinností podľa § 12 ods. 2 boli porušené základné práva 

spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o množstve odpredávaných 

výrobkov.  

 Odvolací orgán prihliadol pri ukladaní výšky pokuty aj na možný následok neuvedenia 

reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni 

účastníka konania, ktorý je nutné považovať za relevantný nástroj z hľadiska informácií pre 

spotrebiteľa ohľadne spôsobu a procesu uplatňovania zodpovednosti za vady výrobku, nakoľko 

by mal obsahovať informácie podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa a príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. Absenciou reklamačného poriadku bol spotrebiteľ ukrátený na svojom 

práve na informácie a zároveň bol tento nedostatok spôsobilý privodiť mu majetkovú ujmu  

v kontexte prípadného uplatňovania si práva zo zodpovednosti za vady kúpeného výrobku. 



SK/0627/99/2016 47 

Minimálne náležitosti reklamačného poriadku upravuje § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, pričom ich úlohou je uľahčiť spotrebiteľovi reklamačný proces a objasniť mu jeho 

práva v súvislosti s uplatňovaním si zodpovednosti za vady predanej veci. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

03120216. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0547/99/2016                                                         Dňa : 16.01.2017 

 

     Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – T4H s.r.o., sídlo – Hutnicka 22, Košice 

- mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 45 979 740, kontrola vykonaná dňa 10.03.2016 

v prevádzkarni – Servis mobilných telefónov a čiernej techniky Samsung plaza – T4H, 

Hutnicka 22, Košice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0169/08/16, zo dňa 26.07.2016, ktorým bola podľa § 24  

ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo 

výške 400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0169/08/16, zo dňa 

26.07.2016 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – T4H s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške 

400 € pre porušenie zákazu predávajúceho vyplývajúceho z ust. § 4 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 10.03.2016 v prevádzkarni - 

Servis mobilných telefónov a čiernej techniky Samsung plaza – T4H, Hutnicka 22, Košice 

zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti 

bez právneho dôvodu. 

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 
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     Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo neukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 10.03.2016 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzkarni - Servis mobilných 

telefónov a čiernej techniky Samsung plaza – T4H, Hutnicka 22, Košice, zameraná na 

prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 207/16, 

v rámci ktorej bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu podľa § 4  

ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník konania v Protokole 

o Oprave č. QKE17470320 vydanom spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu) v časti „Reklamačný 

poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)“ ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu, a to uvedením: „Servisné centrum je oprávnené účtovať manipulačný 

poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, zistenie neautorizovaného zásahu, 

nerealizovanú alebo odmietnutú opravu.“, čím si účastník konania vyhradil možnosť účtovať 

manipulačný poplatok v rámci reklamačného konania. 

 Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 Za zistený nedostatok, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní zo dňa 11.08.2016 účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán 

napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu a vrátil ho správnemu orgánu na nové 

prejednanie a rozhodnutie. Má za to, že napadnuté rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo 

a náležite zisteného stavu veci. Uvádza, že správny orgán odôvodnil svoje rozhodnutie tak, že 

vykonanou kontrolou bolo porušenie povinnosti jednoznačne a spoľahlivo preukázané, keď 

predávajúci v rámci reklamačného konania uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu, a to účtovať manipulačný poplatok v rámci reklamačného konania. Poukazuje na ust. 

§ 32 ods. 1 a 34 ods. 1 správneho poriadku. Ďalej uvádza, že ako vyplýva zo samotnej 

formulácie textu uvedeného v Protokole o oprave č. QKE17470320 vydanom spotrebiteľovi 

v časti Reklamačný poriadok (ďalej cituje), neoddeliteľnou súčasťou reklamačného poriadku 

je cenník servisného centra. V prílohe predkladá cenník spoločnosti, z ktorého jednoznačne 

vyplýva, že spoločnosť si účtuje manipulačný poplatok za diagnostiku, zistenie 

neautorizovaného zásahu, nerealizovanú alebo odmietnutú opravu len v prípade pozáručných 

opráv. Z uvedeného dôvodu má účastník konania za to, že správny orgán nedostatočne 

a nespoľahlivo zistil skutkový stav veci, keď sa ten neoboznámil s cenníkom spoločnosti, 

z ktorého by zistil, že účastník konania ako predávajúci v danom prípade neúčtuje žiaden 

manipulačný poplatok ani za diagnostiku, ani za zistenie neautorizovaného zásahu, ani za 

nerealizovanú alebo odmietnutú opravu. Komplexnejším zisťovaním skutočného stavu veci, t.j. 

prešetrením aj iných prípadov by správny orgán zistil, že manipulačný poplatok je 

účtovaný/fakturovaný spotrebiteľovi len v prípade pozáručných opráv (v prílohe predkladá aj 

niekoľko Protokolov o oprave na porovnanie, že skutočne spotrebiteľom, ktorí si uplatnili 

reklamáciu v rámci záruky nikdy nebol účtovaný/fakturovaný žiadny manipulačný poplatok 

a niekoľko protokolov o oprave týkajúcich sa spotrebiteľov, ktorým boli vykonané pozáručné 

opravy a tým bol naopak účtovaný/fakturovaný manipulačný poplatok). Tiež uvádza, že 

pravdou je, že formulácia uvedená v reklamačnom poriadku môže u spotrebiteľa vzbudzovať 

dojem, že je mu ukladaná povinnosť v rámci záruky, avšak z cenníka, na ktorý sa odvoláva 

reklamačný poriadok v dotknutom texte jednoznačne vyplýva, že manipulačné poplatky sa 

vzťahujú len na pozáručné opravy, pričom s cenníkom je možné sa oboznámiť aj na servisnom 

mieste účastníka konania, je vystavený na viditeľnom mieste. Dodáva, že v žiadnom prípade 
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nebolo úmyslom predávajúceho uviesť spotrebiteľa do omylu v otázke účtovania 

manipulačných poplatkov, avšak opätovne poukazuje na skutočnosť, že Protokoly o oprave sú 

tzv. Rámcovou zmluvou, ktorej obsah stanovuje garant – spoločnosť ESC SK s.r.o. a účastník 

konania nie je oprávnený meniť jej obsah. Uvádza, že vzhľadom na tento prípad, požiadal 

garanta o zjednanie nápravy, t.j. o upresnenie formulácie Reklamačného protokolu a to 

o doplnenie textu, že účtovanie manipulačného poplatku sa vzťahuje len na pozáručné opravy. 

Účastník konania v závere podaného odvolania uvádza, že je ochotný v rámci prešetrenia 

skutočného stavu veci predložiť správnemu orgánu všetky vykonané protokoly o vykonaní 

záručných opráv, z ktorých je zrejmé, že žiadnemu spotrebiteľovi jeho servis nikdy neúčtoval 

žiaden manipulačný poplatok v rámci záručných opráv. 

     K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako 

príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

Účastník konania vo svojom odvolaní uvádza skutočnosti, ktoré nemajú žiaden vplyv na 

spoľahlivo zistené porušenie zákona a tieto nie sú dôvodom ani na prehodnotenie výšky 

uloženej pokuty. 

    K zistenému skutkovému stavu si odvolací orgán dovoľuje uviesť, že v danom šetrenom 

prípade bolo spoľahlivo zistené, že účastník konania vo vyššie uvedenom protokole o oprave 

spotrebiteľovi ukladal povinnosť bez právneho dôvodu, keď v časti „Reklamačný poriadok 

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)“ uviedol, že servisné centrum je oprávnené 

účtovať manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, zistenie 

neautorizovaného zásahu, nerealizovanú alebo odmietnutú opravu. Predmetný protokol, 

súčasťou ktorého bol vyššie uvedený text, bol v časti Príjem/Výdaj opatrený pečiatkou 

a podpisom autorizovaného servisného strediska, ktorým je účastník konania - spoločnosť T4H 

s.r.o., čo znamená, že bol vydaný v jeho mene. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania 

zodpovedá za obsah predmetného protokolu, bez ohľadu na skutočnosť, kto ho stanovuje.  

Účastník konania bol v danom prípade ako podnikateľský subjekt vykonávajúci záručné 

a pozáručné opravy povinný konať s odbornou starostlivosťou, a to rovnako čo sa týka obsahu 

dokumentov, ktoré uzatvára so zákazníkom vo vlastnom mene. Nie je pre účastníka konania 

teda vyviňujúcim faktorom skutočnosť, že uvedené protokoly sú tzv. Rámcovou zmluvou, 

ktorej obsah stanovuje garant – ESC SK s.r.o., a teda účastník konania nie je oprávnený meniť 

jej obsah, keď podstatné je, že práve účastník konania figuruje na predmetnom doklade ako 

subjekt, ktorý ho svojou pečiatkou a podpisom potvrdzuje. 

     Ku skutočnosti uvádzanej zo strany účastníka konania – manipulačný poplatok je 

účtovaný/fakturovaný spotrebiteľovi len v prípade pozáručných opráv, odvolací orgán uvádza, 

že uvedené konštatovanie účastníka konania je výlučne účelové, v snahe vyhnúť sa 

zodpovednosti za kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. Na tomto mieste je potrebné 

poukázať na vyjadrenie účastníka konania prostredníctvom elektronickej komunikácie vo veci 

k podaniu č. 207/16, ktoré bolo správnemu orgánu prvého stupňa doručené dňa 14.03.2016, 

v ktorom účastník konania uviedol, že má postavenie subkontrakta pre spoločnosť ESC SK 

s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 01.03.2014 (predmetom ktorej je okrem iného 

vykonávanie záručného a pozáručného servisu pre spoločnosť ESC SK s.r.o.), ktorá je 

nadradeným servisom (garantom) účastníka konania a účastník konania sa riadi ich 

podmienkami. V tejto súvislosti je tiež potrebné poukázať na obsah predmetného protokolu 

v tej časti, v ktorej sa uvádza, že ďalšie podmienky reklamačného konania alebo podmienky 

výkonu pozáručného servisu môže spotrebiteľ nájsť na internetovej stránke www.esc.sk. Za 

týmto účelom bol v čase kontroly z predmetnej internetovej stránky vytlačený Reklamačný 

poriadok (http://www.esc.sk/sk/servis/reklamacny-poriadok), kde v časti „Podmienky výkonu 

záručného servisu“ v bode 6. bolo uvedené, že predmetná spoločnosť si môže účtovať 

manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, zistenie 

http://www.esc.sk/
http://www.esc.sk/sk/servis/reklamacny-poriadok
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neautorizovaného zásahu, nerealizovanú alebo odmietnutú opravu. Na základe uvedeného má 

odvolací orgán jednoznačne za to, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený na základe 

relevantných podkladov, keď bolo zo strany správneho orgánu vyhodnotené, že účastník 

konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu v Protokole o Oprave  

č. QKE17470320 vydanom spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu), v časti „Reklamačný poriadok 

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)“, uvedením: „Servisné centrum je oprávnené 

účtovať manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného centra za diagnostiku, zistenie 

neautorizovaného zásahu, nerealizovanú alebo odmietnutú opravu.“ V danom prípade 

predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, keď si vyhradil 

možnosť účtovať manipulačný poplatok v rámci reklamačného konania. Spotrebiteľovi 

dáva zákon o ochrane spotrebiteľa právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady výrobku, 

pričom mu neukladá žiadne povinnosti či podmienky pri uplatnení tejto zodpovednosti. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa v ust. § 18 ods. 6 výslovne ustanovuje, že bez ohľadu na výsledok 

odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné 

posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením a taktiež (ust. § 18 ods. 7), ak je 

výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj 

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na 

výsledok odborného posúdenia. V zmysle ust. § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli 

v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Ostatné skutočnosti uvádzané 

účastníkom konania (v zmysle cenníka servisného centra si spoločnosť manipulačný poplatok 

účtuje len v prípade pozáručných opráv; predloženie protokolov zo strany účastníka konania, 

ktoré preukazujú, že v prípade záručných opráv poplatok účtovaný nebol atď.) považuje 

odvolací orgán za výlučne subjektívne, na objektívnu zodpovednosť účastníka konania 

nemajúce žiaden vplyv. Účastník konania zodpovedá za svoje konanie bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. 

      Odvolací orgán nepovažoval za potrebné doplniť dokazovanie správneho konania (napr. 

prostredníctvom vyžiadania si účastníkom konania navrhovaných protokolov o vykonávaní 

záručných opráv), vzhľadom na skutočnosť, že z podkladov, ktoré sú súčasťou predmetnej 

spisovej dokumentácie jednoznačne vypláva, že k porušeniu zákona zo strany účastníka 

konania došlo. V zmysle ust. § 34 ods. 1 správneho poriadku „Na dokazovanie možno použiť 

všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade  

s právnymi predpismi.“ V zmysle ods. 4 cit. ust. „Vykonávanie dôkazov patrí správnemu 

orgánu.“ 

Na základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, preto nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

 O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 EUR. 

     Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky uloženej pokuty 

prihliadlo najmä charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu, spôsob 

a následky porušenia zákazu. Účastník konania vyššie uvedenou formuláciou v predmetnom 

protokole o oprave stanovil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, čo bolo 

zohľadnené ako spôsob konania účastníka konania, čím zároveň došlo k porušeniu tomu 

zodpovedajúceho práva spotrebiteľa, čím bol znížený rozsah práv, ktoré mu vyplývajú 

z platných právnych predpisov. Pri určení výšky pokuty bolo zohľadnené, že Ústava SR v čl. 

13 ods. 1 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len 

zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach, prípadne medzinárodnou zmluvou podľa 

čl. 7 ods. 4 alebo nariadením vlády SR podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. Táto ústavná ochrana 
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sa premieta v ochrane spotrebiteľa do konkrétneho ustanovenia, ktorého účelom je ochrániť 

spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by podnikateľ, resp. poskytovateľ služby sám 

spotrebiteľovi ustanovil. Prihliadlo sa na skutočnosť, že vyššie cit. znením ustanovenia si 

predávajúci v protokole o oprave neoprávnene vyhradil možnosť účtovať spotrebiteľovi 

manipulačný poplatok za uvedené úkony aj v prípade záručného servisu, čím by v prípade 

realizácie tejto možnosti zo strany účastníka konania došlo k bezdôvodnému obohateniu. Je 

potrebné uviesť, že účastník konania ako predávajúci, v danom prípade podnikateľský subjekt, 

ktorý, okrem iného, vykonáva na základe zmluvy o spolupráci záručný a pozáručný servis, je 

povinný dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú z platných právnych 

predpisov, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktorých porušenie zodpovedá objektívne. 

Zároveň sa pri určení výšky pokuty prihliadlo k tomu, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený 

v ust. § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je ochrana jeho 

ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. 

 Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená v danej výške je s prihliadnutím na zákonom 

stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou 

zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od uloženej pokuty sa očakáva 

nielen represívny, ale aj preventívny účinok. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho odvolací orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie zamieta ako 

nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

01690816. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

 

Číslo : SK/0730/99/2016                                                         Dňa : 18.01.2017 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – TAMILA,  

spol. s r.o., miesto podnikania – Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov, IČO: 36 452 581, 

kontrola vykonaná dňa 13.07.2016 v prevádzkovej jednotke – Mäso – údeniny TAMILA, 

Námestie slobody 48, Sabinov, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 

so sídlom v  Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0267/07/16, zo dňa 26.10.2016,  ktorým bola 

podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná 

pokuta vo výške 300,00 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie  

§ 10a ods. 1písm. k) a § 14a ods.1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa 

§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0267/07/16, zo dňa 

26.10.2016 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – TAMILA, spol. s r. o. - peňažnú 

pokutu vo výške 300 EUR, pre porušenie  povinnosti podľa § 10a ods.1 písm. k) a 14a ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo dňa 13.07.2016 na prevádzke: Mäso – údeniny TAMILA, Námestie 

slobody 48, Sabinov zistené porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa  

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom a označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 
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Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo informovať spotrebiteľa  

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom;  označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou; čo účastník konania 

porušil. 

Inšpektori SOI vykonali dňa 13.07.2016 kontrolu v prevádzkarni: Mäso – údeniny 

TAMILA, Námestie slobody 48, Sabinov, pri ktorej bolo zistené, že 14 druhov výrobkov 

nachádzajúcich sa v ponuke pre spotrebiteľa nebolo označených jednotkovou cenou a to:  

- Maselko 200 g – predajná cena 0,48 eur 

- Rastlinné maslo Bielmar 500 g – predajná cena 1,25 eur 

- Bravčová masť aro 500 g – predajná cena 1,19 eur 

- Škoricové koláčiky 400 g – predajná cena 1,99 eur 

- Miešanka MIX zmes jemného pečiva 450 g – predajná cena 1,99 eur 

- Cestoviny s kurkumou LEON KUCHARZ 275 g – predajná cena 0,49 eur 

- Husacia paštéta 300 g – predajná cena 0,58 eur 

- Kačacia paštéta 30é g – predajná cena 0,58 eur 

- Paštéta hydinová 390 g – predajná cena 0,76 eur 

- Kukuričné chrupky 200 g – predajná cena 0,90 eur 

- Horčica Kráľovská plnotučná 350 g – predajná cena 0,79 eur 

- Domáca paštéka s hydinou a príchuťou paradajok 390 g – predajná cena 0,76 eur 

- Coca Cola Zero 250 ml – predajná cena 0,48 eur 

- Pomarančový nápoj 0,2 L – predajná cena 0,19 eur. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil §14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Inšpektormi SOI bolo ďalej pri kontrole vykonanej dňa 13.07.2016 v prevádzkarni 

účastníka konania zistené, že tento porušil povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom – 

zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (ďalej aj ,, zákon č. 391/2015 Z.z. “). Po vykonaní kontrolného nákupu 

inšpektormi SOI bolo zistené, že kontrolovaná osoba si nesplnila informačnú povinnosť 

a neinformovala spotrebiteľa žiadnym spôsobom, ústne alebo písomnou informáciou 

o možnosti obrátenia sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil §10a ods.1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Za zistené nedostatky v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania ako predávajúci 

v zmysle § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa. 

V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že nedostatky, t.j. informácie o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovených zákonom  

č. 391/2015 Z.z. ako aj chýbajúce označenie jednotkovej ceny u niektorých predávaných 

výrobkoch boli okamžite dňa 13.07.2016 odstránené. Z dôvodu odstránenia tvrdosti zákona 

účastník konania uvádza, že výška pokuty nie je adekvátna k zisteným nedostatkom a žiada 

o zníženie pokuty, prípadne o jej odpustenie. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že vo svojom odvolaní účastník konania poukazuje na 

skutočnosti, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za zistené nedostatky a zistený skutkový stav 
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nepopiera. Správny orgán pri rozhodovaní postupoval v zmysle ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

Podľa § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť 

vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. V zmysle § 2 písm. zb) zákona č. 250/2007 Z.z. 

o ochrane spotrebiteľa sa jednotkovou cenou sa rozumie konečná cena vrátane dane z pridanej 

hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku 

alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku. V okamihu 

ponuky predaja spotrebiteľovi je nevyhnutné, aby výrobky boli označené informáciou 

o jednotkovej cene, na základe ktorej je spotrebiteľ informovaný o tom, koľko za daný výrobok 

zaplatí, a ktorá dáva spotrebiteľovi možnosť samostatného výberu spomedzi viacerých 

ponúkaných výrobkov. Označenie výrobkov jednotkovou cenou na prevádzke účastníka 

konania nebolo zabezpečené u 14 druhov výrobkov.  

Následkom absencie informácie ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v určitých prípadoch došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. 

Cieľom zákona č. 391/2015 Z.z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor 

s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len 

s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi 

spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením 

stáva záväzným právnym aktom.  Neuvedením informácie pre spotrebiteľa o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov mohlo 

byť spotrebiteľovi sťažené, resp. znemožnené právo zúčastniť sa alternatívneho riešenia sporov, 

nakoľko priemerný spotrebiteľ nedisponuje odbornými znalosťami o uvedenej možnosti 

riešenia sporu, resp. nie je informovaný o jej podmienkach a rovnako ani o možnosti riešenia 

spotrebiteľského sporu online. Práve pre tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby 

spotrebiteľ bol o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a 

ods.1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Účastník konania v podanom odvolaní žiadnym spôsobom nespochybnil skutkový stav 

zistený inšpektormi SOI. Uvedený skutkový stav je spoľahlivo zaznamenaný aj v inšpekčnom 

zázname SOI zo dňa 13.07.2016. 

K vyjadreniam účastníka konania, ktorý poukazuje na to, že odstránil nedostatky okamžite, 

teda po vykonanej kontrole inšpektormi SOI, správny orgán uvádza, že odstránenie zistených  

nedostatkov je povinnosťou účastníka konania, ktorá mu priamo vyplýva z § 7  

ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa v zmysle ktorého je kontrolovaná osoba  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. Z citovaného 

ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre 

účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte 

v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto 

nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty. 

K vyjadreniu účastníka konania, že výška pokuty nie je adekvátna k zisteným nedostatkom 

a preto žiada o zníženie pokuty, prípadne  o jej odpustenie s poukazom aj na to, že podmienky 

na podnikanie v meste Sabinov a regióne východného Slovenska sú ťažké a kúpna sila 

obyvateľstva nízka, odvolací orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny 

orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného 

porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa 

odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Výška pokuty je 

primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Správny 

orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že predávajúci, ktorý spotrebiteľovi 
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predáva výrobky alebo poskytuje služby, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené 

podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti. Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na 

akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.  

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon 

a pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na 

základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo 

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.  

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi 

Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 400 EUR. 

  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na 

charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy to, že účastník konania 

nezabezpečil predávané výrobky jednotkovou cenou a že si nesplnil informačnú povinnosť 

a neinformoval spotrebiteľa žiadnym spôsobom (ústne alebo písomnou informáciou) 

o možnosti obrátenia sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Zároveň odvolací orgán 

poukazuje aj na požiadavku podľa § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého 

správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Preto odvolací orgán nemohol znížiť výšku 

uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia 

právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky 

okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. 

Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval 

podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. 

     Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou 

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2  správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

02670716. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0735/99/2016                                                         Dňa : 18.01.2017 

 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania –TOCCARE, s.r.o., 

miesto podnikania –Sad kpt. Nálepku 49/10, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 

48 183 288, kontrola vykonaná dňa 28.06.2016 v prevádzkovej jednotke – TOCCARE – 

pánsky a dámsky textil, Námestie Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj, č. P/0197/03/2016, zo dňa 01.12.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona 

č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 

500,00 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 10a ods.1 písm. k) a § 13 vyššie cit. zákona 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj  

č. P/0197/03/2016, zo dňa 01.12.2016 potvrdzuje. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj uložil účastníkovi konania – TOCCARE, s.r.o. peňažnú pokutu vo výške 

500,00 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods.1 písm. k) a § 13 zákona  

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa). 

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 28.06.2016, v prevádzke: TOCCARE 

– pánsky a dámsky textil, Námestie Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, zistené 

porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt 
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alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a uvádzať 

písomné informácie podľa § 10a až § 12 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

     Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo informovať spotrebiteľa  

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom; uvádzať písomné informácie podľa § 10a až § 12 v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil. 

     Inšpektormi SOI bolo dňa 28.06.2016 v prevádzke: TOCCARE – pánsky a dámsky 

textil, Námestie Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom zistené, že účastník konania 

porušil povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom – zákon  

č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (ďalej aj ,, zákon č. 391/2015 Z.z. “). Po vykonaní kontrolného nákupu 

inšpektormi SOI bolo zistené, že kontrolovaná osoba si nesplnila informačnú povinnosť 

a neinformovala spotrebiteľa žiadnym spôsobom, ústne alebo písomnou informáciou 

o možnosti obrátenia sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil §10a ods.1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalej bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

písomné informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa boli uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čím účastník konania porušil § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že na 9 druhov textilných výrobkov v celkovej 

hodnote 1 476,56 EUR a 2 druhov výrobkov – kabeliek v celkovej hodnote  

126,97 EUR boli porušené informačné povinnosti, a to : 

Textilné výrobky : 

- 2 ks Dámske rifle GLO STORY á 19,99 EUR s údajmi o materiálovou zložení v cudzom 

jazyku : ,, 96% Baumwolle, Cotton, Pamut, 2% Spandex“, 

- 2 ks Dámske rifle PLACE TO YOUR á 34,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku : ,, 97% % Baumwolle, Cotton, Pamut, 3%  Elastam, Elastane“, 

- 2 ks Dámske rifle GLO STORY á 27,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku : ,, 98% Baumwolle, Cotton, Pamut, 2% Spandex“, 

- 7 ks Dámske rifle DROMEDAR á 27,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku : ,, 98% Baumwolle, Cotton, Pamut, Algodon, Bawelna, 2% Elastane“, 

- 5 ks Dámske rifle Redial á 32,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku : ,, 75% Cotton, 22% Polyester, 2% Viscose, 1% Elasthane“, 

- 6 ks Dámske rifle NORTY á 34,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku : ,, 83% Cotton, Baumwolle, 12% Polyester, 4% Viscose, 1% Elasthan“, 

- 5 ks Dámske rifle VERSION á 36,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku : ,, 95% Cotton, Baumwolle, 5% Elastam“, 

- 8 ks Pánske rifle ITENO Jeans á 36,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku : ,, 95% Cotton, Baumwolle,  5% Elastam“, 

- 7 ks Pánske rifle GALLOP á 36,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku : ,, 97% Cotton, Baumwolle,  5% Elastam“, 

Ostatné : 
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- 2 ks kabelka PH1036 á 45,99 EUR s údajmi o spôsobe ošetrovania, resp. údržby 

a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku : ,,2. In dry place and keep from 

direct... 3. In order to avoid damage of leather... Fabrics: PU, Lining:Polyster/cotton“, 

- 1 ks kabelka PAOLO BAGS á 34,99 EUR  s údajmi o  o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: ,, 100% PU – poliuretavica, Lining: 20% cotton, 80% nylon“. 

     Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

     V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho 

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že inšpektorky zistili nedostatky u 9 druhov 

textilných výrobkov a 2 druhov kabeliek, ktoré boli označené v cudzom jazyku. Po vykonaní 

kontroly, dané inšpektorky vypracovali dokument o opatrení, čím zakázali predaj týchto 

výrobkov do odstránenia nedostatkov. Ústnou formou došlo k dohode o odstránení nedostatkov 

s tým, že informácie pre spotrebiteľa účastník konania dá preložiť do slovenského jazyka hneď, 

t.j. 28.06.2016, o čom boli inšpektorky informované. Na základe tohto dohovoru účastník 

konania nereagoval písomnou formou na dokument o opatrení. Ďalej účastník konania 

v odvolaní uvádza, že inšpektorky mu oznámili, že vzhľadom k tomu, že ide o začínajúcu 

mladú podnikateľku, prvá návšteva SOI je len upozornením. V závere odvolania účastníčka 

konania žiada SOI o prehodnotenie rozhodnutia o udelení pokuty z dôvodu, že je mladá 

a začínajúca podnikateľka, nedostatky boli odstránené a  prevádzka k 01.09.2016 na Námestí 

Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom zrušená. Z tohto dôvodu požaduje zrušenie 

pokuty, resp. zníženie na minimálnu výšku. 

     K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave ako 

príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný.  

    Odvolací orgán má za to, že postup inšpektorov SOI bol správny a v súlade so zákonom  

č. 128/2002 Z.z. Pri vykonanej kontrole  dňa 28.06.2016 bolo presne a spoľahlivo zistené, že 

účastník konania si povinnosť predávajúceho, ktorá mu vyplýva z § 10 ods. 1 písm. k) zákona 

o ochrane spotrebiteľa nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom. Účastník konania je postihovaný aj za porušenie § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa a informácie uvedené v § 10a až 

§ 12 poskytujú písomne, musia byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť 

súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných 

jazykov, nie je týmto dotknutá. Účastník konania porušil vyššie uvedené ustanovenie zákona, 

nakoľko pri 9 druhov výrobkov v celkovej hodnote  1476,56 EUR nezabezpečil preklad 

písomných informácií o spôsobe ošetrovania, resp. údržby do kodifikovanej podoby štátneho 

jazyka a pri 2 druhov výrobkov – kabeliek v celkovej hodnote 126,97 EUR taktiež 

nezabezpečil, aby informácie poskytnuté spotrebiteľovi  o materiálovom zložení boli 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

    K tvrdeniu účastníka konania, že ,, inšpektorky mu oznámili, že vzhľadom k tomu, že ide 

o začínajúcu mladú podnikateľku, prvá návšteva SOI je len upozornením...“, odvolací orgán 

uvádza, že zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je 

kompetenčnou normou upravujúcou okrem iného aj oprávnenie inšpektorov Slovenskej 

obchodnej inšpekcie pri kontrole vrátane oprávnenia ukladať opatrenia na mieste, ktorých 

cieľom je zabrániť trvaniu protiprávneho stavu. Vykonanie kontroly a prijatie opatrenia na 

mieste však nemožno považovať za správne konanie a rozhodnutie v ňom vydané. Opatrenie 

na mieste totiž nie je sankciou ukladanou delikventovi za porušenie zákona. Ide o faktické 

opatrenie, smerujúce k okamžitému odstráneniu protiprávneho stavu, zisteného inšpektorom 

SOI pri výkone kontroly vnútorného trhu na mieste predaja výrobkov alebo poskytovania 
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služieb. Cieľom tohto právneho inštitútu je výlučne obnoviť účinne a bez časového omeškania  

zákonnosť, poskytnúť ochranu právam a oprávneným záujmom spotrebiteľa a odvrátiť 

možnosť vzniku škody, ktorá by pretrvávaním protiprávneho stavu mohla byť spôsobená. 

Takéto opatrenie však nemá sankčnú povahu – jeho cieľom je len odstránenie protiprávneho 

stavu, nie trest zaň. Na druhej strane, vykonať opatrenia uložené mu inšpektorom SOI, je 

účastníka konania zákonná povinnosť, nie však skutočnosť, ktorá by ho zbavovala 

zodpovednosti za porušenie povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. S prihliadnutím 

na vyššie uvedené, tvrdenie účastníka konania o tom, že ,, prvá návšteva SOI je len 

upozornením“, považuje odvolací správny orgán za účelové.  

Odvolací orgán zároveň uvádza, že na zmenu rozhodnutia, prípadne na výšku sankcie nemá 

žiaden vplyv to, že účastník konania zrušil prevádzku k 01.09.2016. Zrušenie prevádzky, 

v ktorej účastník konania vykonával podnikateľskú činnosť neznamená zrušenie spoločnosti. 

Podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov), spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, a nie zrušením 

prevádzky. Pričom účastník konania v čas kontroly inšpektormi SOI vykonával podnikateľskú 

činnosť.  

     Keďže účastník konania porušil zákonom stanovené povinnosti a zároveň zákon o ochrane 

spotrebiteľa neustanovil správnemu orgánu možnosť neuložiť pokutu za takéto porušenie, bolo 

nielen právom, ale aj povinnosťou prvostupňového správneho orgánu uložiť účastníkovi 

konania pokutu. Odvolací orgán výšku uloženej pokuty nemá dôvod znížiť, nakoľko pokuta 

bola uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. V prípade zisteného porušenia zákona je totiž 

správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloženiu 

postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné 

následky pre spotrebiteľa, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí 

inšpektorátu SOI. Pri ukladaní výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, 

vzhľadom na to uložil pokutu v dolnej hranici zákonnej sadzby. Uložená pokuta adekvátne 

zodpovedá rozsahu a následkom, ktoré mohli nastať nesplnením zákonnej povinnosti.  

     Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 

28.06.2016. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za 

zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov 

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové 

skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky 

a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

     O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. 

o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie 

povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR. 

     Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

     Pri určovaní výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že uvádzanie písomne 

poskytnutých informácií len v cudzom jazyku by mohlo mať vzhľadom na nezrozumiteľnosť, 

takto poskytovaných informácií za následok ohrozenie majetku spotrebiteľa, znehodnotením 

ním zakúpených výrobkov pri ich nesprávnom použití a údržbe. Neuvedením informácie pre 

spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov mohlo byť spotrebiteľovi sťažené, resp. znemožnené právo zúčastniť sa 

alternatívneho riešenia sporov, nakoľko priemerný spotrebiteľ nedisponuje odbornými 

znalosťami o uvedenej možnosti riešenia sporu, resp. nie je informovaný o jej podmienkach 

a rovnako ani o možnosti riešenia spotrebiteľského sporu online. Práve pre tieto dôvody kladie 
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aj odvolací orgán dôraz na to, aby spotrebiteľ bol o tejto možnosti riadne informovaný pred 

uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods.1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

  Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený  

v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, 

nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie 

ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich 

porušenie. 

     Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou 

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na 

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

     Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo 

príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-

01970316. 

 

 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

prípustné. V prípade  nezaplatenia uloženej  pokuty  v stanovenej lehote bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 


