
Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0060/99/2017                                                         Dňa : 27.06.2017 

 

     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 – 911, s.r.o., Jantárová 4, 040 01 Košice – 

Juh, IČO: 36653519, kontrola vykonaná dňa 21.09.2016 a 26.09.2016 v prevádzkarni – GUSS, 

OC Aupark, Námestie Osloboditeľov 1, Košice, v zastúpení: ... proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0413/08/16, zo 

dňa 14.12.2016, 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 400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 18 

ods. 6 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/0413/08/16, zo dňa 

14.12.2016, 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 – 911, s.r.o. – peňažnú pokutu vo 

výške 400,- € pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 18 ods. 6 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 21.09.2016 a 26.09.2016 v prevádzkarni – 

GUSS, OC Aupark, Námestie Osloboditeľov 1, Košice zistené, že účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho, v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy 

výrobku, doložiť svoje zamietavé stanovisko odborným posúdením. 

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, ak reklamáciu výrobku 

spotrebiteľ uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, vybaviť reklamáciu zamietnutím len 

na základe odborného posúdenia; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 21.09.2016 a 26.09.2016 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu SOI so 

sídlom v Košiciach pre Košický kraj v prevádzkarni – GUSS, OC Aupark, Námestie 

Osloboditeľov 1, Košice. Vykonanou kontrolou zameranou na prešetrenie písomného podnetu 

spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 982/16 bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 6 zákona o ochrane 



spotrebiteľa, v zmysle ktorého ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od 

kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, 

keď predávajúci reklamáciu výrobku – dámska peňaženka Guess (zakúpená dňa 11.07.2015, 

reklamácia uplatnená dňa 20.06.2016), vybavil zamietnutím, avšak odborné posúdenie 

nezabezpečil.   

 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 02.01.2017 účastník konania uvádza, že napadnuté rozhodnutie 

považuje za nezákonné. Má za to, že súčasťou vybavenia reklamácie bolo aj odborné posúdenie, 

čo potvrdzuje na strane 3 v druhom odseku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia aj samotný 

správny orgán. Poukazuje na skutočnosť, že správny orgán v odôvodnení uvádza, že účastník 

nepreukázal, že odborné posúdenie zo dňa 19.07.2016 bolo vystavené niektorým zo subjektov 

podľa § 2 písm. n) zákon o ochrane spotrebiteľa. Tento záver správneho orgánu účastník 

konania považuje za nesprávny. Uvádza, že výrobca – spoločnosť GUESS EUROPE SAGL – 

udelil v súlade s ust. § 2 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa oprávnenie (uvedené 

v Potvrdení výrobcu zo dňa 02.01.2016) spoločnosti 911 s.r.o., P. Z. a K. O.. Má za to, že 

odborné posúdenie zo dňa 19.07.2016 bolo vyhotovené oprávnenou osobou, nakoľko K. O. – 

zamestnankyňa spoločnosti 911 s.r.o. – bola a je oprávnená konať v mene spoločnosti 911 s.r.o. 

pri posudzovaní reklamácií a vyhotovení odborného posúdenia ako zamestnanec v rámci 

svojho pracovného zaradenia (oprávnenie jej vyplýva z ust. § 15 ObZ) a zároveň bola na tieto 

úkony splnomocnená a oprávnená samotným výrobcom. Účastník konania napadá aj samotnú 

výšku uloženej sankcie. Má za to, že z rozhodnutia nie je zrejme, prečo správny orgán udelil 

pokutu až vo výške 400 € a považuje ju za nedôvodnú, nakoľko samotný zakúpený tovar bol 

v hodnote 64 €, čo predstavuje 16 % z hodnoty uloženej pokuty. Dodáva, že v tomto 

konkrétnom prípade bola nakoniec reklamácia uznaná a spotrebiteľovi bola vrátená cena 

výrobku aj nahradené všetky trovy spojené s reklamáciou. V zmysle vyššie uvedeného má 

účastník konania za to, že postupoval pri reklamácii v súlade so zákonom a neporušil žiadne 

z ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Vydané napadnuté rozhodnutie považuje preto za 

nezákonné, nakoľko nemá oporu v skutkovom stave, pretože nedošlo k vytýkanému porušeniu 

právnych predpisov a z uvedeného neexituje dôvod na uloženie pokuty, a taktiež uložená 

pokuta je neprimerane vysoká a nedôvodná. Účastník konania ako prílohu odvolania zaslal aj 

Potvrdenie spoločnosti GUESS EUROPE SAGL, zo dňa 02.01.2016, ktorým potvrdzuje, že 

„911, s.r.o. a jej zamestnanci P. Z. a K. O. sú splnomocnení posudzovať reklamácie produktov 

GUESS, predaných spoločnosťou 911, s.r.o. v obchode koncovým zákazníkom“. 

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

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

a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. 

Z podkladov k rozhodnutiu jasne vyplýva, že účastník konania porušil povinnosti, uložené mu 

zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Ustanovenie § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá účastníkovi konania ako 

predávajúcemu povinnosť zabezpečiť odborné posúdenie výrobku v prípade zamietnutej 

reklamácie spotrebiteľa uplatnenej v priebehu 12 mesiacov od kúpy výrobku. Túto povinnosť 

si však účastník konania nesplnil nakoľko nezamietol spotrebiteľovi reklamáciu uplatnenú 

v priebehu 12 mesiacov od kúpy výrobku na základe odborného posúdenia, a preto plne 

zodpovedá za porušenie § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň pokladá odvolací 

orgán za potrebné uviesť, že zo strany SOI je účastník konania sankcionovaný za to, že nebol 

dodržaný formálny postup pri vybavovaní reklamácie požadovaný zákonom o ochrane 

spotrebiteľa. Vyriešenie otázky ako predávajúci rozhodne o prijatej reklamácii, je to 

v kompetencii samotného predávajúceho, SOI do procesu rozhodovania nezasahuje.  



Odvolací orgán preskúmal prílohu odvolania - Potvrdenie spoločnosti GUESS EUROPE 

SAGL, zo dňa 02.01.2016, ktorým potvrdzuje, že „911, s.r.o. a jej zamestnanci P. Z. a K.O. sú 

splnomocnení posudzovať reklamácie produktov GUESS, predaných spoločnosťou 911, s.r.o. 

v obchode koncovým zákazníkom“. 

V zmysle ust. § 2 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa sa na účely zákona o ochrane 

spotrebiteľa reklamáciou rozumie „uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.“ 

Reklamácia (uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady) je jednostranným právnym 

úkonom kupujúceho adresovaným predávajúcemu (inému podnikateľovi určenému na 

vykonanie opravy), ktorým kupujúci dáva predávajúcemu na vedomie, aké právo v súvislosti s 

reklamovanou vadou uplatňuje. Zákon obsahuje iba jednu výnimku zo zásady, že práva zo 

zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho a to podľa § 625 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“). U tejto 

osoby však možno uplatniť iba právo na odstránenie vady (oprava veci). Iné práva sa musia 

uplatniť u predávajúceho.  

Účastník konania prílohou k odvolaniu preukázal, že K. O., ktorá vystavila odborné 

posúdenie v predmetnej reklamácií, je osobou oprávnenou výrobcom posudzovanie reklamácií, 

čo však nemožno stotožniť so zákonom požadovaným oprávnením na vykonávanie 

záručných opráv. 

V tejto súvislosti odvolací orgán poukazuje práve na § 18 ods. 6 zákona o ochrane 

spotrebiteľa „Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, 

môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; ...“ 

v spojení s § 2 písm. n) „odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko 

vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby 

oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“),“. 

Pričom samotné vykonávanie záručných opráv je upravené v § 625 Občianskeho zákonníka 

„Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak 

je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste 

predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u 

podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný 

opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a ku ujúcim.“. 

Z uvedeného zreteľne vyplýva, že nemožno stotožniť pojmy „posudzovanie reklamácie“ 

a „vykonávanie záručných opráv“ a preto odvolací orgán nemôže vziať do úvahy potvrdenie, 

ktoré je prílohou odvolania účastníka konania. Vzhľadom na túto skutočnosť listinu – 

Reklamácia dámska peňaženka Guess zo dňa 19.07.2016 nemožno považovať za odborné 

posúdenie, ktoré by spĺňalo náležitosti požadované zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi 

konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania 

a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku 

represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov 

spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne 

odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-

výchovný účinok. Skutočnosti, na základe ktorých účastník konania žiada o zníženie výšky 

pokuty, nie sú dôvodom, pre ktorý by odvolací orgán pristúpil k zníženiu výšky pokuty. 



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 €.  

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 prihliadal na porušenie povinnosti 

účastníka konania ako predávajúceho zabezpečiť odborné posúdenie výrobku v prípade 

zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej v priebehu 12 mesiacov od kúpy výrobku. 

Nedodržanie formálneho postupu pri vybavovaní reklamácií môže spotrebiteľovi sťažiť 

vymáhanie jeho oprávnení vyplývajúcich z objektívnej zodpovednosti predávajúceho za vady 

predávaných výrobkov. Nedodržanie formálneho postupu je na ujmu spotrebiteľa, pretože sa 

svojich práv musí domáhať na všeobecnom súde odporcu. Účastník konania ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie 

ktorých zodpovedá objektívne, 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-

04130816. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0094/99/2017                                                        Dňa : 29.06.2017 

 

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 – AMIL, s.r.o., miesto 

podnikania – P. O. Hviezdoslava 35, 934 39 Levice, IČO: 36 790 125, kontrola vykonaná 

dňa 13.10.2016 v prevádzkarni Sklo, porcelán, zlatníctvo AMIL, Štefánikova 699, Senica proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj, č. P/0398/02/2016 zo dňa 16.01.2017, 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 § 18 ods. 6 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/0398/02/2016 zo 

dňa 16.01.2017 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 – AMIL, s.r.o. - peňažnú pokutu 

vo výške 200,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 18 ods. 6 vyššie cit. zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 13.10.2016 

v prevádzkarni Sklo, porcelán, zlatníctvo AMIL, Štefánikova 699, Senica zistené, že  účastník 

konania ako predávajúci porušil povinnosť predávajúceho podľa ustanovenia § 18 ods. 6 

zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe 

odborného posúdenia v zmysle ust. § 2 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalej je 

predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho 

zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie, keď kontrolou dňa 

13.10.2016 bolo zistené, že predávajúci pri vybavovaní reklamácie zo dňa 10.07.2015, porušil 

zákonom stanovený postup, keď reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom dňa 30.08.2016 vybavil 

zamietnutím bez odborného posúdenia určenej osoby, nakoľko účastníkom konania predložené 

odborné posúdenie nespĺňalo náležitosti  podľa § 18a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko neobsahovalo presnú identifikáciu posudzovaného výrobku a dátum vyhotovenia 

odborného posúdenia a podľa ods. 2 tohto ustanovenia na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje 

taxatívne stanovené náležitosti sa neprihliada. 

 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 preto 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 ako predávajúceho bolo, ak 

spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, vybaviť reklamáciu 

zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktoré obsahuje taxatívne stanovené 

náležitosti; čo však  účastník konania porušil. 

     Inšpektormi SOI bola dňa 13.10.2016 vykonaná kontrola v  prevádzkarni Sklo, porcelán, 

zlatníctvo AMIL, Štefánikova 699, Senica na základe podnetu spotrebiteľky č. .../2016. 

Inšpektormi SOI bolo presne a spoľahlivo zistené, že spotrebiteľka si dňa 09.12.2015 zakúpila 

v kontrolovanej prevádzkarni strieborný prsteň v hodnote 31,- €. Následne spotrebiteľka dňa 

30.08.2016 uplatnila reklamáciu z dôvodu: „ošúpaný povrch prsteňa“. Účastník konania 

reklamáciu prijal, vydal potvrdenie o uplatnení reklamácie a zaevidoval ju v evidencii 

reklamácií pod č. 8/2016. V spodnej časti reklamačného lístku v časti „Konečné doriešenie 

reklamácie“ bolo podľa vyjadrenia vedúcej prevádzkarne pani V. B, ktorá bola osobne prítomná 

pri kontrole, uvedené odborné posúdenie, vypracované konateľom spoločnosti Ing. M. D., ktorý 

je oprávnenou osobou poverenou výrobcom prsteňa. V predmetnom „Konečnom doriešení 

reklamácie“ bolo uvedené, že „Výrobok bol poškodený zákazníkom mechanicky alebo 

chemikáliou. Predajca nezodpovedá za vady spôsobené zákazníkom podľa článku 3 bod 3 odsek 

1, preto je reklamácia neopodstatnená, a preto sa zamieta“. V tejto časti bola zároveň uvedená 

aj skutočnosť, že dňa 21.09.2016 bola reklamácia zaslaná spotrebiteľke doporučene poštou.  

Účastník konania vybavil reklamáciu zamietnutím bez odborného posúdenia, nakoľko 

neobsahuje dve podstatné, taxatívne stanovené náležitostí odborného posúdenia, a to presnú 

identifikáciu posudzovaného výrobku a dátum vyhotovenia odborného posúdenia. 

       Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa,  v zmysle 

ktorého, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže 

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia v zmysle ust. 

§ 2 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     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.  

     V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že dôvodom odvolania je nedodržanie 

formálneho postupu v procese riešenia spotrebiteľského podnetu č. .../2016 až po vydanie 

prvostupňového rozhodnutia. Podľa názoru účastníka konania správny orgán porušil zákon, a to 

§ 21 bod 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania poznamenal, že na záver kontroly 

prešetrenia spotrebiteľského podnetu č. .../2016 bola požiadaná vedúca predajne, aby prevzala 

inšpekčný záznam. Podľa účastníka konania vedúca predajne nie je konateľom spoločnosti ani 

oprávnenou osobou vystupovať v právnych úkonoch za spoločnosť AMIL, s.r.o., preto jej 

podpis o prevzatí inšpekčného záznamu neznamená automaticky súhlas so všetkým, čo je 

v zázname uvedené. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že na základe preštudovania 

inšpekčného záznamu podal ešte v ten istý deň námietku voči inšpekčnému záznamu, kde 

poukázal na skutočnosť, že odborné posúdenie spĺňa ustanovenia zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Preto záver z prešetrenia je neopodstatnený a nedošlo k porušeniu zákona. 

Účastník konania má za to, že pokiaľ by v časti prešetrenia nebolo konštatované porušenie 

zákona, potom by ani nebolo nutné vydať záväzné nariadenie týkajúce sa tohto problému. 

Účastník konania uvádza, že námietku podal dňa 13.10.2016. Účastník konania ďalej uvádza, 

že z časti „Záväzné pokyny a opatrenia“, z časti „Poučenie“, ako aj zo začatia správneho 

konania je celkom jasný postup správneho orgánu podľa § 21 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Účastník konania sa vyjadril, že preto jeho námietka splnila ustanovenie § 21 ods. 

3 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko v tomto ustanovení zákona je uvedené, že  

„O námietkach rozhodne nadriadený orgán orgánu dozoru, ktorý predbežné opatrenie vydal, 



do piatich dní od ich doručenia tak, že námietky zamietne a predbežné opatrenie potvrdí, alebo 

predbežné opatrenie zruší“. Účastník konania poukazuje na to, že keďže správny orgán 

nerozhodol o jeho námietke, musí konštatovať porušenie zákona zo strany SOI. Účastník 

konania uvádza, že na oznámenie o začatí správneho konania, ktoré mu bolo doručené dňa 

19.12.2016, podal dňa 20.12.2016 návrh na doplnenie dokazovania, kde upozornil na porušenie 

zákona a žiadal o zastavenie správneho konania. Účastník konania ďalej uviedol, že 

v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia sa riešia niektoré fakty z procesu riešenia 

spotrebiteľského podnetu a súčasne sa spochybňuje námietka účastníka konania. Záverom 

účastník konania žiada zrušiť prvostupňové rozhodnutie a neuplatňovať voči nemu žiadne 

sankcie.  

      K tomu odvolací orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 18 ods. 6 ukladá 

účastníkovi konania ako predávajúcemu povinnosť zabezpečiť odborné posúdenie výrobku 

v prípade zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej v priebehu 12 mesiacov od kúpy 

výrobku. Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje pojem odborné posúdenie v § 2 písm. n) 

zákona kde na účely cit. zákona sa odborným posúdením rozumie vyjadrenie znalca – podľa 

zákona č. 382/2004 Z. z. alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo 

akreditovanou osobou podľa zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 90/1998 Z. z. alebo 

stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Správny orgán po 

preskúmaní všetkých predložených dokladov zistil porušenie povinnosti predávajúceho pri 

vybavovaní reklamácie spotrebiteľa, ktorá bola uplatnená v prvých 12 mesiacoch od kúpy, 

ktorú predávajúci zamietol bez odborného posúdenia určenej osoby, nakoľko predložené 

odborné posúdenie nespĺňalo náležitosti podľa §18a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď  

neobsahovalo presnú identifikáciu posudzovaného výrobku a dátum vyhotovenia odborného 

posúdenia.  

 K námietke účastníka konania, že vedúca predajne pani V. B. nie je konateľom spoločnosti 

ani osobou oprávnenou vystupovať v právnych úkonoch za účastníka konania a jej podpis 

o prevzatí inšpekčného záznamu neznamená automaticky súhlas so všetkým, čo je v tomto 

zázname uvedené, odvolací orgán uvádza, že podľa § 16 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho 

prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. 

V zmysle ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka je daná fikcia zákonného zástupcu, za 

ktorého je považovaná každá osoba, ktorá koná v prevádzkarni podnikateľa, ak je druhý 

konajúci v dobrej viere, že ide o podnikateľa, to znamená, že nevie, že tam konajúca osoba 

nie je k takémuto konaniu oprávnená. Ustanovenie § 16 Obchodného zákonníka predpokladá 

priame konanie osôb v objekte, kde podnikateľ prevádzkuje predmet svojej činnosti a má 

chrániť dobromyseľnosť tretích osôb, t. j. na základe uvedeného má odvolací orgán za to, že 

vedúca prevádzkarne pani V. B., ktorá bola osobne prítomná pri kontrole, mala možnosť 

vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam uvedeným v inšpekčnom zázname a namietať ich, čo 

však neurobila, keď vo vysvetlivke na str. 3 inšpekčného záznamu uviedla, že inšpekčný 

záznam prevzala a odovzdá ho konateľovi spoločnosti.  

Odvolací orgán taktiež uvádza, že zamestnanec účastníka konania bol s obsahom 

inšpekčného záznamu ako aj so záväznými pokynmi oboznámený. Odvolací orgán uvádza, že 

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

jeho dodržiavanie a zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné 

predpisy, čo však vzhľadom ku kontrolným zisteniam nebolo splnené. K námietke účastníka 

konania, že dňa 20.12.2016 podal návrh na doplnenie dokazovania, odvolací orgán považuje za 

potrebné poukázať, že list účastníka konania zo dňa 20.12.2016, ktorý je nazvaný „Vyjadrenie, 

návrh, doplnenie dokazovania vo veci oznámenia o začatí správneho konania Č. k.: 

P/0398/02/2016 doručené dňa 19.12.2016“, žiadne doplnenie dokazovania neobsahuje. 

Z uvedeného dôvodu má odvolací orgán za to, že sa prvostupňový správny orgán relevantne 



vysporiadal so všetkými námietkami účastníka konania nielen v stanovisku zo dňa 03.11.2016, 

ale aj v rozhodnutí č. P/0398/02/2016 zo dňa 16.01.2017.  

Odvolací orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdením účastníka konania, že odborné 

posúdenie spĺňa ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán sa stotožňuje 

s názorom prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého účastník konania zamietol 

reklamáciu spotrebiteľa uplatnenú v priebehu 12 mesiacov od kúpy výrobku bez odborného 

posúdenia, nakoľko účastníkom konania predložené odborné posúdenie nespĺňalo náležitosti 

podľa § 18a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán má za to, že vo vystavenom 

reklamačnom lístku, v ktorom sa v jeho spodnej časti nachádzalo účastníkom konania napísané 

odborné posúdenie, nebola uvedená presná identifikácia posudzovaného výrobku, ktorá 

predstavuje jednu z obligatórnych náležitostí odborného posúdenia v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Zároveň odvolací orgán uvádza, že reklamačný lístok obsahuje v spodnej časti 

v časti „Konečného doriešenia reklamácie“ dátum 21.9.2016. Vedľa tohto dátumu je uvedené 

„DOPORUČ. POŠTA“, t. j. v tento deň bol predmetný reklamačný lístok odoslaný 

spotrebiteľke zo strany účastníka konania ako doporučený list 1. triedy, o čom svedčí ako dôkaz 

podací lístok predložený účastníkom konania s podacím číslom RH...SK. Odvolací orgán sa 

prikláňa k názoru prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého zo znenia reklamačného 

lístka vyplýva, že účastník konania vyhotovil odborné posúdenie najneskôr dňa 21.09.2016, ale 

presný dátum jeho vyhotovenia nemožno jednoznačne určiť.  

K námietke účastníka konania, že účastníkom podaná námietka celkom presne splnila 

ustanovenie § 21 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, a že v odôvodnení prvostupňového 

správneho orgánu sa spochybňuje námietka účastníka konania a zároveň je spochybnený 

vlastný postup správneho orgánu, kde je snaha odvolať sa na § 6 ods. 1 zákona č. 128/2002  

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole 

vnútorného trhu“), odvolací orgán poznamenáva, že prvostupňový správny orgán správne 

vyhodnotil, že vyjadrenie účastníka konania k inšpekčnému záznamu nebolo považované za 

námietku voči opatreniu na mieste uloženému podľa § 6 ods. 1 zákona o štátnej kontrole 

vnútorného trhu, voči ktorému možno podať písomné námietky do troch dní od doručenia, 

nakoľko opatrenia uložené inšpektormi SOI v inšpekčnom zázname neukladali predávajúcemu 

žiadnu konkrétnu povinnosť. Záväzné pokyny a opatrenia ukladali len dodržiavanie ustanovení 

zákona o ochrane spotrebiteľa vo všeobecnosti, pričom voči dodržiavaniu zákona vo 

všeobecnosti nie je možné namietať. Keďže predmetné vyjadrenie účastníka konania nebolo 

námietkou voči opatreniu na mieste, ale len vyjadrením k inšpekčnému záznamu, riaditeľ 

inšpektorátu SOI nevydal rozhodnutie o námietkach. Odvolací orgán zároveň uvádza, že 

opatrením na mieste, ktoré smeruje k uloženiu povinnosti kontrolovanej osobe dodržiavať 

zákon o ochrane spotrebiteľa vo všeobecnosti, t. j. zabezpečiť vybavovanie reklamácií v zmysle 

všeobecne záväzných predpisov, nie sú dotknuté ani obmedzené žiadne práva kontrolovanej 

osoby, ani nemohla byť kontrolovanej osobe spôsobená žiadna ujma.  

Odvolací orgán tiež uvádza, že účastníkovi konania nebolo zo strany SOI vydané predbežné 

opatrenie v zmysle § 21 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle § 21 ods. 3 zákona 

o ochrane spotrebiteľa možno podať voči takto vydanému predbežnému opatreniu do troch dní 

písomné námietky. Odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, že inšpektormi SOI bolo pri 

výkone kontroly vydané opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o štátnej kontrole 

vnútorného trhu, nakoľko aj z inšpekčného záznamu na str. 3 vyplýva, že účastníkovi konania 

boli uložené záväzné pokyny a opatrenia. Odvolací orgán zároveň poznamenáva, že predbežné 

opatrenie je oprávnený vydať orgán dozoru a nie inšpektor pri výkone kontroly. Inšpektorom 

SOI neprislúcha právo vydať predbežné opatrenie pre podozrenie z porušovania 

spotrebiteľských práv, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov zo strany účastníka 

konania.  



Odvolací orgán už len dopĺňa, že za spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa zákonom 

stanoveným spôsobom zodpovedá účastník konania ako predávajúci, ktorý zároveň aj nesie 

zodpovednosť za kvalitu odpredaných výrobkov a to bez ohľadu na skutočnosť, či je zároveň 

aj výrobkom reklamovaného výrobku alebo nie. Zároveň pokladá odvolací orgán za potrebné 

uviesť, že zo strany SOI je účastník konania sankcionovaný za to, že nebol dodržaný formálny 

postup pri vybavovaní reklamácie požadovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vyriešenie 

otázky ako predávajúci rozhodne o prijatej reklamácii, je v kompetencii samotného 

predávajúceho, SOI do procesu rozhodovania nezasahuje. Na konštatovanie dozorného orgánu 

o porušení niektorej z povinností vzťahujúcich sa k reklamačnému konaniu predávajúcim nemá 

žiadny vplyv opodstatnenosť reklamácie, predávajúci je povinný každú reklamáciu vybaviť 

zákonom požadovaným spôsobom. O tom, že ani samotný spotrebiteľ nepovažoval uvedený 

úkon zo strany predávajúceho za dostačujúci, svedčí aj skutočnosť, že na orgán dozoru podal 

podnet, v ktorom poukazoval na prieťahy a nezrovnalosti v procese vybavovania ním podanej 

reklamácie. 

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností účastník konania plne zodpovedá za 

porušenie § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa zistené v čase kontroly SOI, a to bez 

ohľadu na dôvody a skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom odvolaní. V prípade zisteného 

porušenia zákona je správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný 

pristúpiť k uloženiu postihu. 

     Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že nedodržaním 

formálneho postupu pri vybavovaní spotrebiteľských reklamácií predávajúci znížil rozsah práv 

spotrebiteľa garantovaných zákonom. Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah 

následkov protiprávneho konania. Odvolací 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. Prvostupňový správny orgán uložil výšku 

postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 eur, pokuta vo výške 200,- € nie je vzhľadom 

na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Po preskúmaní obsahu 

napadnutého rozhodnutia bolo tiež zistené, že prvostupňový správny orgán v odôvodnení 

rozhodnutia uviedol skutočnosti, ktoré zohľadnil pri určovaní výšky postihu, výška postihu je 

teda podľa názoru odvolacieho orgánu riadne odôvodnená a pokladá ju vzhľadom na kritériá, 

ktoré zohľadnil správny orgán pri jej určovaní, za primeranú skutkovým zisteniam. 

     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 ostatné 

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

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

13.10.2016. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.  

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zrušenie 

vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme 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, uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a 

alebo § 26 za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 

eur, za opakované porušenie počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 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. Nesplnením si povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 6 zákona 

o ochrane spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie 

spôsobom ustanoveným zákonom. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv 



spotrebiteľa chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami. 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.  

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: 03980216. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0053/99/2017                                                         Dňa : 28.06.2017 

 

     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 – Bytové družstvo so sídlom v Trnave, 

Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava, IČO: 00 175 480, kontrola vykonaná dňa 

07.09.2016 a dňa 29.09.2016 u správcu bytov Bytové družstvo so sídlom v Trnave, 

Beethovenova 26, Trnava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0381/02/2016, zo dňa 16.12.2016, 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 1.500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. c), 

§ 18 ods. 4 a § 18 ods. 5 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 m e n í  tak, že: 

účastníkovi konania:  Bytové družstvo so sídlom v Trnave 

sídlo:    Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava 

IČO: 00 175 480 

pre porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu v lehote nepresahujúcej 30 dní podľa § 18 

ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

07.09.2016 a dňa 29.06.2016 bolo pri prešetrení podnetov spotrebiteľa č. 466/2016  

a č. 606/2016 u správcu bytov Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26, Trnava, 

zistené, že reklamácie spotrebiteľky E. M., uplatnená dňa 15.06.2016, zaevidovaná pod 

poradovým č. 3/933 a reklamácie spotrebiteľky G. S., uplatnená dňa 21.06.2016, zaevidovaná 

pod poradovým č. 1/981 neboli vybavené v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote;  

pre porušenie povinnosti na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia 

o prijatí reklamácie v zmysle § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 29.06.2016 bolo pri prešetrení podnetu spotrebiteľa  

č. 606/2016 u správcu bytov Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26, Trnava, 

zistené, že na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia potvrdenia o prijatí 

reklamácie spotrebiteľky G. S., uplatnenej dňa 21.06.2016; 

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 

 

u k l a d á 

 

účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa peňažnú pokutu 

vo výške 1.300,00 EUR, slovom: jedentisíctristo eur. Uloženú pokutu je účastník konania 

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: 

Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-03810216. 

 



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 – Bytové družstvo so sídlom v Trnave - 

peňažnú pokutu vo výške 1.500,- € pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 4 ods. 1 

písm. c), § 18 ods. 4 a § 18 ods. 5 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 07.09.2016 a dňa 29.09.2016 u správcu 

bytov Bytové družstvo so sídlom v Trnave, zistené, že účastník konania porušil povinnosť 

poskytovať služby za dohodnuté ceny; povinnosť vybaviť reklamáciu v lehote nepresahujúcej 

30 dní; a povinnosť na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí 

reklamácie. 

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote 

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/0381/02/2016 zo dňa 16.12.2016, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového 

rozhodnutia a vypustil časť výroku prvostupňového rozhodnutia v ktorom bolo konštatované 

porušenie povinnosti poskytovať služby za dohodnuté ceny v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, nakoľko podľa ustanovení § 19 ods. 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v konaní o porušení cenovej disciplíny je druhostupňovým odvolacím orgánom Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky. 

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 bolo vybaviť reklamáciu v lehote nepresahujúcej 30 dní; 

a na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie; čo účastník 

konania porušil. 

 Dňa 07.09.2016 a dňa 29.09.2016 u správcu bytov Bytové družstvo so sídlom v Trnave, 

Beethovenova 26, Trnava, vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri prešetrení podnetov 

spotrebiteľa č. 466/2016 a č. 606/2016, ktorou bolo zistené, že reklamáciu spotrebiteľky E. M., 

uplatnenú dňa 15.06.2016, zaevidovanú pod poradovým č. 3/933 a reklamáciu spotrebiteľky  

G. S., uplatnenú dňa 21.06.2016, zaevidovanú pod poradovým č. 1/981 účastník konania 

nevybavil v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote, nakoľko reklamáciu zo dňa 15.06.2016 

účastník konania vybavil zaslaním písomnosti až dňa 25.07.2016 a reklamáciu zo dňa 

21.06.2016 účastník konania do dňa vykonanej kontroly nevybavil žiadnym spôsobom. 

 Pri kontrole dodržiavania povinností pri vybavovaní uplatnených reklamácií bolo kontrolou 

zistené, že účastník konania  v čase kontroly nepredložil na požiadanie orgánu dozoru kópiu 

potvrdenia o prijatí reklamácie spotrebiteľky G. S., uplatnenej dňa 21.06.2016. 

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

ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 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. 



V podanom odvolaní účastník konania k predmetným porušeniam podľa § 18 ods. 4 a § 18 

ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že porušenie povinnosti bolo zistené iba v dvoch 

prípadoch a to podnetu spotrebiteľa č. 466/2016 a podnetu spotrebiteľa č. 606/2016 

v nedodržaní termínu odpovede. K porušeniu povinnosti poskytovať služby za dohodnuté 

služby za dohodnuté ceny, účastník konania uvádza, že v zmysle čl. VIII ods. 1 Zmluvy 

o výkone správy je odmena správcu za výkon správy v sume 5,98 € s DPH mesačne za každý 

byt v dome. Výšku odmeny za výkon správy môže správca zvýšiť o infláciu zistenú a vyhlásenú 

Štatistickým úradom SR. Účastník konania ďalej vo svojom odvolaní cituje článok VIII ods. 3 

Zmluvy o výkone správy. Účastník konania uvádza, že správny orgán si nesprávne vyložil 

ustanovenie zmluvy v tom zmysle, že Bytové družstvo nepostupovalo v zmysle zmluvy a výška 

poplatku za správu nepodlieha ustanoveniam zmluvy a nebola odsúhlasená vlastníkmi resp. bez 

predchádzajúcej dohody. Účastník konania uvádza, že predmetné zvýšenie poplatku za správu 

bolo z dôvodu miery inflácie, s čím zmluvné strany podpisom a odsúhlasením výslovne 

súhlasili. K naúčtovaniu odmeny vo výške 622,01 € za spravovanie NP účastník konania 

uvádza, že nebytové priestory vo všeobecnosti sú samostatným a do vlastníctva k bytu 

nezávislým objektom vlastníckeho práva v bytovom dome, na ktorom sa podieľajú všetci 

vlastníci bytov a majú ako spoluvlastníci spoločné práva a povinnosti, pričom účastník konania 

má za to, že správca dodržuje predmetné ustanovenia bytového zákona a poplatky za správu 

nebytových priestorov sú hradené vlastníkmi v súlade so zákonom. Účastník konania ďalej 

uvádza, že vlastníčka bytu, ktorá podala podnet, nesprávne chápe poplatok za správu 

nebytového priestoru vo výške 5%, nakoľko podľa názoru účastníka konania sa nejedná 

o poplatok za správu nebytového priestoru, nakoľko vlastníci bytov a nebytových priestorov 

hradia mesačne poplatok za správu bytového domu ako celku, ktoré spravuje účastník konania, 

z čoho vyplýva, že poplatok za správu nie je rozdelený na dve časti. Účastník konania uvádza, 

že sporný poplatok bol účtovaný za organizačné, právne, technické a ekonomické úkony 

spojené s prípravou a vypracovaním zmluvy o nájme nebytových priestorov, pričom vlastníci 

bytov a nebytových priestorov boli informovaní s tým, že v prípade nesúhlasu si budú hradiť 

výdavky spojené s vypracovaním zmlúv ako aj iných súvisiacich úkonov v plnej výške. 

Účastník konania ďalej vo svojom odvolaní § 8b ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, k čomu uvádza, že z dikcie zákona nevyplýva povinnosť odborne zabezpečiť právne 

služby spočívajúce napr. pri tvorbe zmlúv, pričom je pochopiteľné, že pracovníci, resp. osoby, 

oprávnené konať za správcu nemusia byť natoľko právne vzdelané, aby mohli kvalitne zvládnuť 

zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Z uvedeného dôvodu je bol správca 

nútený pristúpiť k dojednaniu spolupráce s osobami právne vzdelanými. Predmetné poplatky 

boli stanovené na základe rozhodnutia Predstavenstva Bytového družstva so sídlom v Trnave, 

pričom tieto sa pohybujú vo výške 5% až 30% a vlastníci bytov a nebytových priestorov 

bytového domu v Hlohovci platia tú najnižšiu možnú sumu. Účastník konania ďalej cituje 

ustanovenia Zmluvy o výkone správy, z ktorých podľa účastníka konania vyplýva, že vlastníci 

bytov a nebytových priestorov boli s poplatkami oboznámení. Záverom odvolania účastník 

konania uvádza že z jeho strany nedošlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, cituje ustanovenia Správneho poriadku, a to § 3 ods. 5 a § 46 

a v nadväznosti na § 59 ods. 3 Správneho poriadku žiada, aby správny orgán rozhodnutie zrušil 

a vec vrátil na opätovné prejednanie. 

     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 

ustanovení § 18 ods. 4 a § 18 ods. 5 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. 



Podľa § 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. Po určení 

spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno 

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo 

od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“ 

 Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva pre predávajúceho povinnosť, vybaviť 

reklamáciu spotrebiteľa včas, v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Účastník konania 

porušil vyššie uvedené ustanovenie zákona, nakoľko v uvedenej lehote reklamáciu zákonom 

stanoveným postupom nevybavil. 

Podľa § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci je povinný na požiadanie 

orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné 

rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť 

ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia 

a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. 

Z citovaného zákonného ustanovenia taktiež vyplýva, povinnosť predávajúcemu na 

požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, ktorú si účastník 

konania nesplnil. 

      K námietke účastníka konania týkajúcej sa porušenia ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že na posúdenie predmetného porušenia nie je 

vecne príslušný.  

      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 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 a preto zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie 

porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu 

kontroly.  

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 opomenutie účastníka konania vybaviť reklamáciu v lehote 

nepresahujúcej 30 dní. Nesplnením si povinnosti vyplývajúcej z § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

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



ustanoveným zákonom. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa 

chráneného dotknutým zákonným ustanovením. Spotrebiteľ musel strpieť reklamačné konanie 

po dobu dlhšiu, ako bolo požadované zákonom o ochrane spotrebiteľa tým, že mu bola 

znemožnená realizácia jeho nároku vyplývajúceho mu z riadneho vybavenia reklamácie, a to 

prevzatia plnenia v zákonom stanovenej lehote. Uvedeným konaním je dotknuté zároveň právo 

spotrebiteľa na informácie. Ďalej sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na to, že predloženie 

kópie o potvrdení o prijatí reklamácie je dôležitým zdrojom informácií pre kontrolné orgány 

pri kontrole postupu predávajúcich pri vybavovaní reklamácií a následkom posúdení závažnosti 

rizika ohrozenia oprávnených záujmov spotrebiteľa v prípade uplatnenia zodpovednosti za 

vady výrobku alebo služby. Zároveň správny orgán prihliadal na skutočnosť, že povinnosťou 

predávajúceho, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné 

predpisy, čo však vzhľadom k vyššie uvedenému nebolo splnené. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0096/99/2017                                                         Dňa : 28.06.2017 

 

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 – DREVONA GROUP s.r.o., sídlo – 

Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 45 895 856, kontrola vykonaná dňa 03.11.2016 

v prevádzke – Výroba a predaj nábytku DREVONA GROUP s.r.o., Hlavná 16, 927 01 Šaľa 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  

č. P/0348/04/16, zo dňa 17.01.2017, 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 EUR, 

slovom: tristo eur, pre porušenie § 16 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 9 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 v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0348/04/16, zo dňa 17.01.2017 

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 – DREVONA GROUP s.r.o.– peňažnú pokutu vo 

výške 300,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 16 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 9 

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 03.11.2016 v prevádzke – 

Výroba a predaj nábytku DREVONA GROUP s.r.o., Hlavná 16, 927 01 Šaľa zistené, že 

účastník konania porušil povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku v ktorom je 

uvedená cena jednotlivého výrobku a povinnosť vydať písomný doklad o vybavení reklamácie 

najneskôr do 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 veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobku v ktorom je uvedená cena jednotlivého výrobku; vydať písomný doklad 

o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo účastník konania 

porušil. 

Dňa 03.11.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke – Výroba a predaj 

nábytku DREVONA GROUP s.r.o., Hlavná 16, 927 01 Šaľa, pri ktorej boli zistené nedostatky, 

za ktoré účastník konania zodpovedá. 



V čase kontroly dňa 03.11.2016 bolo pri prešetrení podnetu č. 730/2016 zistené, že 

spotrebiteľ si vo vyššie uvedenej prevádzke zakúpil dňa 25.08.2015 ASTI sedačku a 3 zelené 

stoličky v celkovej hodnote 465,00 €, pričom účastník konania ako predávajúci vydal 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, ktorý neobsahoval cenu jednotlivých výrobkov, 

nakoľko obsahoval len celkovú cenu 465,00 €, ktorú spotrebiteľ zaplatil za ASTI sedačku  

a 3 zelené stoličky. 

V čase kontroly dňa 03.11.2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení 

podnetu č. 730/2016 zistené, že účastník konania ako predávajúci, nevydal spotrebiteľovi 

písomný doklad o vybavení reklamácie, uplatnenej dňa 07.09.2016, najneskôr do 30 dní odo 

dňa uplatnenie reklamácie. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydal spotrebiteľovi 

potvrdenie „Reklamácia od zákazníka“ číslo reklamácie 458-2-2016. Dôvodom reklamácie 

bolo: „sedacia časť vysedená“. Spotrebiteľ v podnete uvádza, že ho v deň uplatnenia 

reklamácie kontaktoval predávajúci telefonicky, kde jej oznámil, aby sedaciu súpravu pofotila 

s položeným pravítkom kvôli tomu, aby predávajúci videl ako hlboko je sedačka vysedená. 

Podľa vyjadrenia spotrebiteľa tieto fotografie zaslala predávajúcemu cez e-mail známeho. Ku 

kontrole bol predložený e-mail zo dňa 09.09.2016 adresovaný spoločnosťou WIPMED 

(výrobcom) predávajúcemu. Spoločnosť WIPMED reklamáciu spotrebiteľa zamietla,  

v e-maily uviedla: „Reklamacia zamietnuta przez vyrobce. Na foto nie je zobrazene ze sedacka 

je vysedena.“ Predávajúci vyššie uvedený e-mail – stanovisko spoločnosti WIPMED preposlal 

spotrebiteľovi. 

 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 zistený nedostatok. 

V podanom odvolaní zo dňa 31.01.2017 účastník konania uvádza, že doklad o kúpe 

výrobku bol vystavený bývalým vedúcim predajne p. C., ktorý za tento prečin dostal výpoveď. 

Účastník konania dodáva, že po telefonickom rozhovore so spotrebiteľom, pri ktorom mu bolo 

oznámené vyjadrenie zo strany dodávateľa reklamovaného výrobku, kedy si vyžiadal zaslanie 

tohto vyjadrenia na svoju mailovú adresu, mu bolo vyjadrenie preposlané. Bol taktiež 

oboznámený s tým, aby sa dostavil na predajňu, kde mu bude odovzdané aj vytlačené z PC 

a skúsia nájsť spolu inú riešenie na ktorom sa dohodnú k spokojnosti spotrebiteľa. Spotrebiteľ 

sa však nedostavil, ani viac nekomunikoval s predajňou, a tak znemožnil vybavenie reklamácie. 

Uvádza, že formulár Reklamácia od zákazníka obsahuje klauzulu v znení: „Ak spotrebiteľ 

nesúhlasí s riešením reklamácie v rozsahu uvedenom vyššie, reklamácia bude postúpená 

vedeniu spoločnosti Drevona.“ Má za to, že ochota z jeho strany tu bola, ale spotrebiteľ sa 

týmto smerom nevyjadril. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v 

celom rozsahu a 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 povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. e)  zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby v ktorom je uvedená cena 

jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.“ Podľa  

§ 18 ods. 9 citovaného zákona „Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení 

reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.“ Uvedeným konaním 

účastníka konania došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, čím bol znížený rozsah práv 

spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že v právnom vzťahu so spotrebiteľom je predávajúci, 

a preto predávajúci zodpovedá voči spotrebiteľovi za to, že mu nebude vydaný písomný doklad 



o vybavení reklamácie. Vzhľadom k tomu nemožno povinnosť predávajúceho vydať písomný 

doklad o vybavení reklamácie nahradiť poskytnutím stanoviska výrobcu. Zákon o ochrane 

spotrebiteľa síce výslovne neustanovuje formu, alebo vzor pre písomný doklad o vybavení 

reklamácie, avšak zo samotného znenia ustanovenia § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa 

jednoznačne vyplýva, že doklad musí byť vydaný zo strany predávajúceho, pričom by mal 

obsahovať okrem identifikácie reklamácie a spotrebiteľa, aj základné údaje vo vzťahu 

k spôsobu riešenia reklamácie spotrebiteľa a odôvodnenie tohto postupu, a to v takom rozsahu, 

aby spotrebiteľovi mohol slúžiť ako podklad pre vykonanie ďalších úkonov, napr. v rámci 

súdneho konania, čiže  musí mať preukaznú hodnotu. 

Čo sa týka poukázania účastníkom konania na ukončenie pracovno-právneho vzťahu 

s bývalým vedúcim predajne, ktorý vydal doklad o kúpe výrobku, odvolací orgán uvádza, že 

ide o skutočnosti subjektívneho charakteru, ktoré zákon neumožňuje zohľadňovať, a ktoré 

nemajú vplyv na posúdenie skutkového stavu zisteného v čase kontroly, a preto nemajú vplyv 

na zrušenie poprípade zníženie pokuty uloženej prvostupňovým správnym orgánom. 

Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa stanovuje 

predávajúcemu povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí 

služby, v ktorom je okrem iného uvedená cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková 

cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní 

zodpovednosti za vady výrobkov, pričom jeho neúplnosť môže sťažiť, prípadne aj znemožniť 

uplatnenie reklamácie. 

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 

03.11.2016. 

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 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. Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na porušenie povinnosti 

účastníka konania spočívajúcej v nevydaní písomného dokladu o vybavení reklamácie 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spotrebiteľovi nebolo umožnené, aby mal 

doklad preukazujúci skutočnosť, že spotrebiteľ výrobok reklamoval a tiež o tom, akým 

spôsobom bola reklamácia vybavená. Nevydanie dokladu o vybavení reklamácie zo strany 

predávajúceho znemožňuje spotrebiteľovi v prípade potreby preukázať čas trvania 

reklamačného konania potrebný pre počítanie ďalšieho trvania záručnej lehoty a súčasne mu 

znemožňuje vykonať prípadne ďalšie úkony pre uplatnenie si svojich práv zo zodpovednosti za 

vady voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie. 

Neuvedením ceny jednotlivého výrobku na vydanom doklade o kúpe v zmysle § 16 ods. 1  

písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa bolo spotrebiteľovi sťažená možnosť prekontrolovať si 

správnosť účtovania vykonaného nákupu. Doklad o kúpe výrobku je pritom relevantným 

dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady 

predanej veci a zároveň je dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a 

spotrebiteľom. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť,  



že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu 

zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez 

ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

 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 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-03480416.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0371/99/2016                                                         Dňa : 27.06.2017 

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 – FINESA s.r.o - miesto podnikania – 

Ormisova 4, 831 02 Bratislava, IČO: 35 971 584, kontrola vykonaná dňa 17.02.2015 

a 23.10.2015 v prevádzke FINESA, OC Centrál, Metodova 6, 821 08 Bratislava – proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, č. P/0316/01/2015, zo dňa 24.05.2016, 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 

3.000,- EUR, slovom: tritisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a),  § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1,  § 4 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7  

ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. g)  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 Bratislave pre Bratislavský kraj  

č. P/0316/01/2015, zo dňa 24.05.2016 potvrdzuje. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
          Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – FINESA s.r.o, peňažnú pokutu 

vo výške  3.000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. 

b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na  

§ 7 ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. g) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI 

bolo pri kontrole dňa 17.02.2015 a 23.10.2015 v prevádzke FINESA, OC Centrál, Metodova 6, 

821 08 Bratislava zistené, že  účastník konania  porušil ako predávajúci zákaz: ukladať 

povinnosti bez právneho dôvodu, upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických 

záujmov, používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, používať nekalé 

obchodné praktiky.  

          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 preto 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 ako predávajúceho bolo neukladať 

povinnosti bez právneho dôvodu; neupierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho 

ekonomických záujmov; nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; 

nepoužívať nekalé obchodné praktiky, čo však účastník konania porušil. 

    Dňa 17.02.2015 a 23.10.2015 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke FINESA, OC 

Centrál, Metodova 6, 821 08 Bratislava, zameranú na prešetrenie podnetu spotrebiteľa 

evidovaného pod č. 190/2015 a na dodržiavanie 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“). V rámci vykonanej kontroly dňa 



17.02.2015 boli inšpektormi SOI odobraté „Obchodné podmienky“ a „Reklamačný poriadok“. 

Posúdením predložených materiálov (Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok) 

s prihliadnutím na obsah internetovej stránky www.nokia.finesa.sk bolo zistené, že účastník 

konania ako predávajúci v predložených Obchodných podmienkach uviedol: 

IX. Informácie pre spotrebiteľa 

„...Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu 

s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. 

v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar je potrebné posielať doporučene 

a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas 

prepravy. (doporučene neznamená na dobierku).“ 

a 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, 

nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti 

predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť 

v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“ 

Uvedenými ustanoveniami účastník konania ako predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti 

bez právneho dôvodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, a to nad rámec 

zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. 

neukladá kupujúcemu povinnosť pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu späť 

doporučene a poistený. Nemožno taktiež súhlasiť s požiadavkou na vrátenie nepoužitého 

tovaru, nakoľko spotrebiteľ je oprávnený zakúpený tovar vyskúšať za účelom jeho posúdenia,  

t. j. v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  

Účastník konania ako predávajúci v predložených Obchodných podmienkach ďalej uviedol: 

IX. Informácie pre spotrebiteľa 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, 

nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti 

predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo jej časť 

v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“ 

a 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je 

poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar 

uvedenú vo faktúre alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho 

zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň 

používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote  

15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim...“. 

a 

„Vyjadrenie predajcu, že s odstúpením od zmluvy súhlasí bude spotrebiteľovi oznámené do  

30 dní od od doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade súhlasného 

stanoviska bude spotrebiteľovi v tejto lehote vrátená kúpna cena a bude vystavený a zaslaný 

dobropis na tovar so žiadosťou o podpis dobropisu a jeho zaslanie späť na adresu predajcu.“ 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi 

všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov 

na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predĺžením lehoty na vrátenie 

uhradených finančných prostriedkov dochádza k upieraniu práva spotrebiteľa na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a porušeniu zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3  

ods. 1. 



Účastník konania ako predávajúci v predložených Obchodných podmienkach tiež uviedol: 

IX. Informácie pre spotrebiteľa 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je 

poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar 

uvedenú vo faktúre alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho 

zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň 

používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote  

15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim...“. 

a 

„Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne 

splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri 

zásielkovom predaji.“ 

a 

„Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal 

a v celom rozsahu s nimi súhlasí.“ 

Účastník konania ako predávajúci v predloženom Reklamačnom poriadku uviedol: 

III. Zodpovednosť za vady v záručnej dobe 

„Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne 

informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno 

reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona  

č. 250/2007 Z.z. ...“ 

a 

V. Vybavenie reklamácie 

„Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená, najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej dobe.“ 

a 

IV. Uplatnenie práva zodpovednosti za vady – reklamácia 

„V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného. V prípade 

neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených 

s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli 

na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú 

reklamáciu, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).“ 

Uvedenými ustanoveniami účastník konania ako predávajúci porušil zákaz použitia 

neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, nakoľko uvedené podmienky spôsobujú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Ustanovenie, ktoré umožňuje 

predávajúcemu jednostranne znížiť výšku vrátených finančných prostriedkov v závislosti od 

predformulovanej podmienky predstavujúcej paušalizovanú výšku škody bez zohľadnenia 

skutočnosti do akej miery je opotrebovaný, hodnotí orgán dozoru ako neprijateľnú podmienku 

spôsobujúcu značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka), nakoľko v prípade, 

ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy, je poškodený 

zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú 

škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť 

spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Jednostranné 

započítanie pohľadávky predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na 

vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je vylúčené. Neprijateľnými 

podmienkami, ktoré spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán (§ 53 ods. 4 

písm. l) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka), sú i ustanovenia Obchodných 



podmienok, ktorými kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami 

predávajúceho a v celom rozsahu s nimi súhlasí, resp. že bol spotrebiteľ riadne informovaný 

o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

Predávajúci zakotvením predmetných ustanovení v rozpore so zákonom prenáša 

na spotrebiteľa dôkazné bremeno v otázke oboznámenia sa so všeobecnými obchodnými 

podmienkami a súčasne formou vopred formulovanej podmienky spotrebiteľovi vnucuje súhlas 

s ich znením. Zároveň podľa § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. dôkazné bremeno splnenia 

požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci, tzn. splnenie povinnosti poskytnúť 

spotrebiteľovi informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. pred uzavretím zmluvy uzavretej 

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je v zmysle 

uvedeného zákonného ustanovenia povinný preukázať predávajúci, a nie spotrebiteľ. 

Predávajúci zároveň vo svojich ustanoveniach odkazuje na neplatnú právnu úpravu (§ 10 

zákona č. 108/2000 Z.z.), keďže informačné povinnosti predávajúceho sú v súčasnosti 

obsiahnuté v § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Zakotvením ustanovenia, ktoré oprávňuje 

predávajúceho v prípade dohody so spotrebiteľom vybaviť reklamáciu spotrebiteľa i po 

zákonom stanovenej lehote na jej vybavenie, dochádza opätovne k porušeniu zákazu použitia 

neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách (§ 53 ods. 4 písm. d) zákona  

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka), nakoľko predávajúci uvedeným ustanovením 

obmedzuje spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku. V zmysle zákona  

č. 250/2007 Z.z. musí byť reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie, pričom zákonodarca v zákone č. 250/2007 Z.z. v súvislosti s reklamačným 

konaním neuvádza žiadny dôvod, resp. podmienky, za splnenia ktorých predávajúci je 

oprávnený túto lehotu predĺžiť. Ako obmedzujúce vo vzťahu k spotrebiteľovi pri uplatnení 

zodpovednosti za vady vníma správny orgán taktiež ustanovenie, ktorým predávajúci 

spotrebiteľovi nepriznáva právo na náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie 

v prípade, že sa jedná o reklamáciu neoprávnenú, keďže zákonodarca (§ 598 zákona č. 40/1964 

Zb.) nepodmieňuje uplatnenie tohto práva „oprávnenosťou“ reklamácie.  

Účastník konania ako predávajúci v predložených Obchodných podmienkach ďalej uviedol: 

III. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka 

„Zákazník môže do 1 týždňa od prijatia objednávky zrušiť svoju objednávku, pokiaľ ešte nebola 

expedovaná, a to i bez udania dôvodu...“ 

a 

IX. Informácie pre spotrebiteľa 

„V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji 

a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy 

odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia 

zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od 

zmluvy doručený predávajúcemu. (Nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto 

prípade ide o osobný nákup.)“ 

a 

„V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú týchto všeobecných obchodných 

podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný 

vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním 

tovaru naspäť kupujúcemu.“ 

Uvedenými ustanoveniami účastník konania ako predávajúci nesprávne informoval 

spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak spotrebiteľ uzatvoril 

s predávajúcim zmluvu na diaľku, na osobné prevzatie tovaru sa vzťahujú ustanovenia zákona 

č. 102/2014 Z.z., pričom v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. má spotrebiteľ priznané 

právo odstúpiť od zmluvy (s výnimkou zmlúv taxatívne vymenovaných v ustanovení § 7  

ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.) v prípade, ak so zakúpeným výrobkom, resp. poskytnutou 



službou nie je spokojný, a to aj bez uvedenia dôvodu. Podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 102/2014 Z.z., ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve 

odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu 

odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, 

predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo uzavretia 

zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Zároveň 

podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

t. j. pred jeho dodaním, a to bez časového obmedzenia. Rovnako predávajúci je povinný 

akceptovať každé odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, ak bolo uplatnené v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z., a teda predávajúcim požadované úkony uvedené 

v Obchodných podmienkach, ako napr. nesprávne uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy, 

poistenie tovaru a zaslanie tovaru predávajúcemu späť doporučene, sú kladené jednak 

nad rámec zákona a jednak ich nesplnenie nesmie mať za následok neakceptovanie práva 

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Účastník konania tak v rozpore s požiadavkami odbornej 

starostlivosti nesprávne informoval spotrebiteľa o možnosti využiť svoje zákonné právo na 

odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (možnosť odstúpiť od zmluvy i pred začatím plynutia 

lehoty na odstúpenie od zmluvy ako i možnosť odstúpiť od zmluvy aj v prípade osobného 

prevzatia tovaru u predávajúceho, nesprávne informovanie spotrebiteľa o neplatnosti 

odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade nesplnenia niektorej povinnosti uvedenej 

v Obchodných podmienkach predávajúceho) a o lehote, v ktorej je spotrebiteľ oprávnený aj 

bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (t.j. ohľadom práva spotrebiteľa), 

čo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil. Uvedeným konaním účastníka konania ako predávajúceho dochádza k porušeniu 

zákazu použitia nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania podľa § 4 ods. 2  

písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a); § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na 

§ 3 ods. 1; § 4 ods. 2 písm. c) v časti neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách; 

§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník konania. 

     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. 

     V podanom odvolaní zo dňa 15.06.2016 účastník konania uviedol, že vymedzenie predmetu 

konania vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí spočívať v špecifikácii deliktu tak, 

aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Poukazuje na rozhodnutia 

trestného charakteru, ktorými sú aj rozhodnutia o správnych deliktoch, v ktorých je nutné 

vymedziť, za aké konkrétne konania je subjekt postihnutý. Uvedené je možné zaručiť len 

konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s určením miesta, času, spôsobu spáchania, 

prípadne uvedeným iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť 

zameniteľný s iným skutkom. Účastník konania namieta, že výroková časť rozhodnutia 

napadnutého rozhodnutia neobsahuje údaj, v akom konkrétnom čase došlo k zistenému 

protiprávnemu konaniu, t. j. začiatok a koniec skutku, počas ktorého malo dôjsť k porušeniu 

zákazu účastníkom konania, ako predávajúcim, ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, 

upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov a používať neprijateľné 

zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ktorá skutočnosť je podstatná a bolo 

potrebné ju v predmetnom rozhodnutí presne určiť, aby nedošlo k zámene skutku, resp. 

časového obdobia, za ktoré bol účastník konania postihnutý pre porušenie zákona o ochrane 



spotrebiteľa. Účastník konania uvádza, že správny orgán presne nevymedzil čas spáchania 

skutku, nešpecifikoval správny delikt tak, aby nebol zameniteľný s iným skutkom, čo spôsobuje 

jeho nepreskúmateľnosť pre nezrozumiteľnosť. Ďalej účastník konania v prípade ukladania 

povinnosti bez právneho dôvodu spotrebiteľovi, uvádza, že ak správny orgán vyhodnotil zistené 

protiprávne konanie ako porušenie zákona č. 102/2014 Z. z., bol povinný za takéto zistenie 

uplatniť sankciu v zmysle cit. zákona ako lex specialis, za predpokladu, že uvedie presne 

ustanovenie cit. zákona, ktorého porušenia sa mal účastník konania dopustiť, a preto považuje 

právny názor správneho orgánu za zmätočný a výrok rozhodnutia za arbitrárny. Účastník 

konania taktiež v prípade keď mal upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických 

záujmov v Obchodných podmienkach bod IX, upravujúce právo spotrebiteľa na odstúpenie od 

zmluvy uvádza, že podľa právneho názoru správneho orgánu prišlo k porušeniu  § 9 ods. 1 

zákona č. 102/2014  Z. z., bol správny orgán povinný za takéto zistenie uplatniť sankciu 

v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) cit. zákona, preto považuje právny názor správneho orgánu za 

zmätočný a výrok rozhodnutia za arbitrárny. Účastník konania ďalej uvádza, že posudzovanie 

zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách a ich prípadné vyhodnotenie, ako 

neprijateľných zmluvných podmienok, je vo výlučnej kompetencii súdu, keďže ide 

o posudzovanie a rozhodovanie v občianskoprávnych veciach spadajúcich do oblasti 

súkromného práva, pričom správny orgán je orgánom štátnej správy, ktorý v zmysle 

kompetenčného zákona č. 128/2002 Z. z. v platnom znení vykonáva kontrolnú a rozhodovaciu 

činnosť v zmysle právnych predpisov v oblasti verejného práva. Podľa účastníka konania 

žiadne ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa a ani kompetenčný zákon neobsahujú 

ustanovenie, na základe ktorého by bola daná kompetencia správneho orgánu posudzovať 

zmluvné podmienky spotrebiteľských zmlúv upravených v Občianskom zákonníku. Účastník 

konania uvádza, že správny orgán posudzoval len návrh Obchodných podmienok a nie zmluvné 

podmienky uzavreté medzi účastníkom konania a spotrebiteľom, takže ich nemožno 

kvalifikovať  a posudzovať ako neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle Občianskeho 

zákonníka a z tohto dôvodu považuje posúdenie návrhu zmluvných podmienok zverejnených 

na stránke www.nokia.finesa.sk a ich vyhodnotenie správnym orgánom ako neprijateľné 

zmluvné podmienky za právne irelevantné. Účastník konania má za to, že pokiaľ si správny 

orgán osvojil právny názor, že v jeho kompetencii je posudzovať návrh zmluvných podmienok 

spotrebiteľských zmlúv na internetovej stránke www.nokia.finesa.sk ako zmluvné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, bol povinný jednoznačne vymedziť, o aké neprijateľné 

podmienky v uvedených prípadoch sa v zmysle § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka jedná. 

Účastník konania poukazuje na zmätočnosť právneho názoru správneho orgánu, nakoľko 

pokiaľ správny orgán návrh zmluvných podmienok vyhodnotil ako porušenie zákona  

č. 102/2014 Z. z., nejde v žiadnom prípade o neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle § 53 

ods. 4 Občianskeho zákonníka, ale o porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 102/2014 

Z. z. a správny orgán bol povinný za takého zistenie uplatniť sankciu v zmysle cit. zákona 

a preto považuje za nedostatočne odôvodnenú aj uloženú sankciu a z toho dôvodu za 

nepreskúmateľný výrok o sankcii. Účastník konania taktiež namieta, že v zmysle ust. 24 ods. 7 

zákona o ochrane spotrebiteľa konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, 

keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do 3 rokov podľa 

ods. 1 a 3, a do 10 rokov podľa ods. 2 odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo, pokutu 

možno uložiť najneskôr do 4 rokov odo dňa kedy k porušeniu povinnosti prišlo. Ide 

o prekluzívne lehoty a pokiaľ v čase rozhodovania vo veci jedna z týchto lehôt uplynie, pokutu 

za správny delikt nemožno uložiť. Účastník konania namieta, že v danom prípade lehotou 

zakladajúcou plynutie 3 ročnej na začatie konania a 4 ročnej lehoty na uloženie pokuty od 

porušenia povinnosti je začatie prevádzkovania internetovej stránky www.nokia.finesa.sk 

účastníkom konania  a súčasne zverejnenie kontrolovaných zmluvných podmienok v októbri 

2008 a v tom prípade lehota na začatie uplynula v októbri 2011, resp. 2012. Na základe vyššie 

http://www.nokia.finesa.sk/
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uvedeného má účastník konania za to, že napadnuté rozhodnutie trpí právnymi vadami, ktoré 

spôsobujú jeho nepreskúmateľnosť, zmätočnosť a nezákonnosť, a preto žiada, aby odvolací 

orgán napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil. 

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 zistený 

a preukázaný. Odvolací orgán má za to, že správny orgán v dostatočnej miere zistil skutkový 

stav, na ktorý správne aplikoval relevantné právne ustanovenia. Rozhodnutie má všetky 

náležitosti v zmysle § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), 

nevykazuje formálne ani logické nedostatky, je riadne odôvodnené. Účastník konania nebol 

postupom správneho orgánu na svojich právach ukrátený. Odvolací orgán má tiež za to, že 

prvostupňový správny orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia poskytol dostatočnú 

skutkovú i právnu oporu enunciátu rozhodnutia,  náležite vysvetlil a odôvodnil svoj názor na 

prejednávanú vec a dostatočne odôvodnil, akými úvahami sa zaoberal pri určení výšky pokuty. 

Vo výroku rozhodnutia je jednoznačne uvedené, čoho sa účastník konania dopustil, ustanovenie 

právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, lehotu na zaplatenie peňažnej sankcie ako aj to, 

kto je adresátom rozhodnutia a čo sa rozhodnutím zakladá. Výrok rozhodnutia dostatočne 

konkretizuje protiprávne konanie účastníka konania s tým, že obsahuje čas (dátum, kedy sa 

zistilo porušenie povinnosti), miesto, kde sa zistilo porušenie povinnosti (označenie sídla 

Inšpektorátu), presnú špecifikáciu zmluvných podmienok (ich doslovná citácia ako aj uvedenie, 

kde sa v rámci obchodných podmienok nachádzali).  

Odvolací orgán je názoru, že účastníkom konania namietaná absencia špecifikácie začiatku 

a konca porušovania zákona vo výroku rozhodnutia nie je skutočnosťou, ktorá by mala za 

následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nezrozumiteľnosť, keďže čas vo výroku 

napadnutého rozhodnutia je konkretizovaný presným dátumom zistenia správneho deliktu. 

Posúdením informácii umiestených na internetovej stránke účastníka konania platných ku dňu 

17.02.2015 a 23.10.2015, bolo zistené, že účastník konania porušil zákon o ochrane 

spotrebiteľa. Z uvedeného je zrejmé, že v čase výkonu kontroly zistené protiprávne konanie 

trvalo a možno uviesť, že ide o čas spáchania skutku uvedeného vo výrokovej časti 

napadnutého rozhodnutia.  

 K tvrdeniu účastníka konania, ktorý v prípade ukladania povinnosti bez právneho dôvodu 

spotrebiteľovi, uvádza, že ak správny orgán vyhodnotil zistené protiprávne konanie ako 

porušenie zákona č. 102/2014 Z. z., bol povinný za takéto zistenie uplatniť sankciu v zmysle 

cit. zákona ako lex specialis, za predpokladu, že uvedie presne ustanovenie cit. zákona, ktorého 

porušenia sa mal účastník konania dopustiť. Správny orgán uvádza, že v rozhodnutí 

nekonštatoval porušenie zákona č. č. 102/2014 Z. z ako uvádza účastník konania, jednoznačne 

konštatoval porušenie § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom zákon  

č. 102/2014 Z. z použil iba na podporu svojich tvrdení, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. 

neukladá kupujúcemu povinnosť pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu späť 

doporučene, poistený a nepoužitý, tak ako to vo svojich Obchodných podmienkach uvádzal 

účastník konania. Obdobne je tomu tak aj v prípade porušenia zákazu účastníkom konania ako 

predávajúcim upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov 

v Obchodných podmienkach bod IX, upravujúce právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

a povinnosť predávajúceho vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od 

odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru. Ani v tomto prípade správny orgán 

v napadnutom rozhodnutí jednoznačne nekonštatoval porušenie povinnosti predávajúceho 

stanovenej v § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. , tak ako to uvádza účastník konania, ale 

porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré bola uložená sankcia. 

Dodržiavania zákazu ustanoveného v § 4 ods. 2 písm. c) cit. zákona v spotrebiteľských 

zmluvách v podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú orgány dozoru, ktoré za týmto 



účelom posudzujú prijateľnosť zmluvných podmienok z hľadiska kritérií stanovených v § 52 

a nasl. Občianskeho zákonníka. Odvolací orgán poznamenáva, že samotné ustanovenie § 4  

ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa odkazuje na právnu úpravu neprijateľných 

podmienok v Občianskom zákonníku, konkrétne na ustanovenia §§ 52 – 54. V prípade, ak 

správny orgán zistí, že posudzované zmluvné podmienky sú neprijateľné, pristúpi k uloženiu 

finančného postihu formou správneho rozhodnutia. Na tomto mieste odvolací orgán zdôrazňuje 

skutočnosť, ktorým je samotný následok posúdenia neprijateľnosti zmluvných podmienok zo 

strany správneho orgánu – uloženie finančného postihu za porušenie predmetného zákazu. 

Uvedený postup správneho orgánu zastrešuje verejnoprávnu ochranu spotrebiteľa, ako slabšej 

zmluvnej strany. Je to teda práve dozorný orgán a nie súd, ktorý môže v správnom konaní 

rozhodnúť o uložení postihu v prípade zisteného upretia práva spotrebiteľa na ochranu pred 

neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľskej zmluve. Na druhej strane, v zmysle dotknutých 

ustanovení občianskeho zákonníka, právomoc rozhodovať o neprijateľnosti podmienok 

v spotrebiteľských zmluvách s následkom neplatnosti podmienok posúdených ako 

neprijateľných, je zverená súdu, čím je zase zabezpečená súkromnoprávna ochrana 

spotrebiteľa, ktorá však nenahrádza verejnoprávnu ochranu. Máme za to, že uvedený postup 

správneho orgánu bol súladný so zákonom, nakoľko správny orgán posúdil prijateľnosť 

zmluvných podmienok ako podklad pre preverenie dodržiavania predmetného ustanovenia 

zákona o ochrane spotrebiteľa s následkom uloženia finančnej sankcie, a nie s následkom 

neplatnosti takýchto podmienok, o ktorej je kompetentný rozhodnúť výlučne súd. Odvolací 

orgán akcentuje, že v danom prípade sa neposudzovala samotná platnosť predmetných 

zmluvných podmienok, čo nepochybne patrí do právomoci súdov SR, ale ich neprijateľnosť 

v zmysle ustanovení § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2  

písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán dodáva, že právomoc dozorného orgánu 

nebola doposiaľ spochybnená ani zo strany správneho súdu, čo potvrdzujú viaceré právoplatné 

rozsudky (napr. rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6S/21/2012-66, rozsudok 

Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2S 41/13-57 a pod).  

     Odvolací orgán sa nestotožňuje s námietkou účastníka konania, ktorou spochybnil 

kompetenciu správneho orgánu pri posudzovaní a sankcionovaní neprijateľných podmienok 

predávajúceho a má za to,  že správny orgán postupoval na základe príslušnej právnej úpravy 

a v jej medziach, a  nekonal v rozpore s princípom legality výkonu verejnej moci. Podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) cit. zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné 

praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. V zmysle § 20 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týchto zákonom 

vykonávajú orgány dozoru. Ak nemožno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru 

a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. V zmysle § 24 ods. 1 cit. zákona za 

porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej 

únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo 

dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 400 €; za opakované porušenie 

povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 €.   

     Účastník konania tiež namieta, že správny orgán nedodržal lehotu začatie konania, ani lehotu 

na vydanie právoplatného rozhodnutia vo veci v zmysle § 24 ods. 7 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, 

keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov 

podľa odsekov 1 a 3, a do desiatich rokov podľa odseku 2 odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 

došlo. Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 

došlo. Odvolací orgán v tejto súvislosti zdôrazňuje, že správny delikt, ktorého sa dopustil 

účastník konania je správnym deliktom trvácim, t. j. také konanie, ktorým páchateľ vyvolá 

protiprávny stav, ktorý následne udržuje, prípadne konanie, ktorým udržuje protiprávny stav 

bez toho, že by ho vyvolal. Konanie, ktorým páchateľ udržuje protiprávny stav, závadný 



z hľadiska správneho práva, tvorí jeden skutok a jeden správny delikt až do okamihu ukončenia 

deliktuálneho konania, t.j. až do okamihu odstránenia protiprávneho stavu. Účastník konania 

síce uviedol, že začal prevádzkovať internetovú stránku www.nokia.finesa.sk v oktróbri 2008 

a vtedy súčasne zverejnil kontrolované zmluvné podmienky, avšak v rozhodujúcom čase, 

v čase kontroly, dňa 17.02.2015 naďalej protiprávny stav trval (každá nová zmluva bola 

uzatváraná v zmysle týchto podmienok), a preto sa nemožno stotožniť s námietkou účastníka 

konania, že prekluzívna lehota na začatie konania a na uloženie sankcie v danom prípade 

uplynula.    

    V súvislosti s námietkou účastníka konania, že správny orgán jednoznačne nevymedzil, 

o akú neprijateľnú podmienku sa v zmysle § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka jedná, odvolací 

orgán uvádza, že v predmetnom ustanovení ide len o demonštratívny výpočet a správny orgán 

vyhodnotil neprijateľnosť podmienky v súlade so všeobecným ustanovením § 53 ods. 1 

Občianskeho zákonníka. K tvrdeniu účastníka konania, že správny orgán poukazoval vo 

svojom odôvodnení aj na relevantné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. odvolací orgán 

uvádza, že z výroku rozhodnutia jednoznačne vyplýva, za porušenie akého ustanovenia akého 

právneho predpisu bol účastník konania sankcionovaný, pričom vzhľadom na vzájomnú 

prepojenosť jednotlivých formálnych prameňov práva týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, nie 

je prekážkou, ak sa pri odôvodnení správneho deliktu správny orgán odvolá na iný právny 

predpis.  

Odvolací orgán poznamenáva, že absolútnou prioritou činnosti SOI je zabezpečiť ochranu 

spotrebiteľa ako slabšej strany a kontrolovať dodržiavanie všetkých jeho práv, priznaných mu 

zákonom a právne záväznými aktmi Európskej únie. Účastník konania je predávajúcim, ktorý 

je povinný pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, čo 

v danom prípade nebolo splnené. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených 

v inšpekčnom zázname zo dňa 17.02.2015 a 23.03.2015. Za zistené nedostatky zodpovedá 

účastník konania v plnom rozsahu. Na základe hore uvedených skutočností považuje odvolací 

orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 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 § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci nesmie upierať 

spotrebiteľovi práva podľa § 3. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) cit. zákona, predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať 

ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné 

podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné 

podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky 

individuálne dojednané. 

     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 zrušenie vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností 

pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne 

preukázanú. 

http://www.nokia.finesa.sk/


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

ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany 

spotrebiteľa uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a 

alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží 

pokutu do 166 000 eur. 

Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä 

na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky 

porušenia povinnosti. Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na to, že spotrebiteľ pri 

internetovom predaji uzatvára zmluvu na diaľku, ktorá je v zmysle § 52 občianskeho zákonníka 

spotrebiteľskou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj obchodné podmienky, s ktorými sa spotrebiteľ 

síce mal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy, no zároveň nemal možnosť ovplyvniť 

ich obsah, preto je nevyhnutné, aby boli v súlade so zákonom. Spotrebiteľ navyše vzhľadom na 

nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne schopný 

posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva. Správny 

orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu 

do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, 

ktoré môžu spotrebiteľov poškodiť, nakoľko  uvedené podmienky umožňujú predávajúcemu 

jednostranne, bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa meniť predmet kúpy. Pri určení výšky 

pokuty sa prihliadlo aj na skutočnosť, že účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na 

informácie, keď na svojej webovej stránke nezverejnil názov a adresu orgánu dozoru.  

Účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, a to od začiatku 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania, ako predávajúci, je povinný 

dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, 

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

spôsobili ich porušenie.  

Výšku pokuty odôvodňuje nielen závažnosť a rozsah zistených nedostatkov, ale aj 

predchádzajúca rozhodovacia prax správnych orgánov v súlade so zásadou materiálnej rovnosti 

ustanovenej v § 5 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správneho poriadku), 

v zmysle ktorej je nevyhnutné, aby správne orgány rozhodovali v skutkovo podobných 

prípadoch zhodne. Správny orgán prihliadol i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej 

preventívna a represívna funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane 

mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí 

v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej 

výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení 

zákonných ustanovení. 

      Odvolací 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-

03160115. 

 



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. 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0103/99/2017                                                       Dňa : 30.06.2017 

 

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 – Ján Gubíni,  

Z. Kodálya 1448/48, 925 21, IČO 40 217 183, kontrola vykonaná dňa 

26.09.2016 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0375/02/2016, zo dňa 16.01.2017, 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 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 18 ods. 4, § 18 ods. 5 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/0375/02/2016, zo dňa 

16.01.2017 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 – Ján Gubíni –  peňažnú pokutu vo výške 

300 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 4, § 18 ods. 5 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“). 

Dňa 26.09.2016 bola v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola za účelom prešetrenia spotrebiteľského podnetu 

č. 439/2016 pri výkone ktorej bolo zistené, že spotrebiteľovi nebol vydaný doklad o písomnom 

vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň bolo pri 

kontrole zistené, že na požiadanie inšpektorov SOI nebola pri kontrole účastníkom konania 

predložená kópia potvrdenia o prijatí reklamácie spotrebiteľa. 

     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 vybaviť reklamáciu v zákonom 

stanovenej 30 dňovej lehote; na požiadanie inšpektorov predložiť kópiu potvrdenia o prijatí 

reklamácie na nazretie; čo účastník konania porušil. 

     Inšpektormi SOI bola dňa 26.09.2016 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 

so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola za účelom prešetrenia 

spotrebiteľského podnetu č. 439/2016. Zistené bolo porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu 

v zákonom stanovej 30 dňovej lehote v súvislosti s reklamáciou spotrebiteľa, ktorá bola 

uplatnená doporučenou poštou dňa 18.09.2016 s podacím lístkom RW...SK. Išlo o reklamáciu 

poškodenej povrchovej úpravy samostatnej brány s bránkou a ďalším príslušenstvom, ktorú 

účastník konania vyrobil z tepaného materiálu na základe objednávkového listu zo dňa 

27.01.2014 s termínom dodania 14.03.2014. Uvedeným konaním porušil účastník konania 

ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Taktiež bolo zistené, že na požiadanie 

inšpektorov SOI nebola predložená kópia potvrdenia o prijatí reklamácie spotrebiteľa 

uplatnenej dňa 18.09.2015, čím účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 5 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

     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. 

Vo svojom odvolaní účastník konania žiada o zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty z dôvodu, 

že firma ktorá vykonala náter, ktorý bol reklamovaný spotrebiteľom  sa zrušila a účastník 

konania nemohol ukončiť reklamáciu včas. Účastník konania tiež uvádza, že všetky 

dokumenty, ktoré SOI od neho žiadala, boli predložené a že náhradu škody, ktorú spotrebiteľovi 

nespôsobil, uhradil v termíne, ktorú navrhol spotrebiteľ. Nakoľko v zimnom období účastník 

konania nepracuje, nemá finančné prostriedky na uhradenie pokuty a žiada o opätovné 

posúdenie svojho prípadu. 

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. Účastník konania v podanom odvolaní uvádza výlučne 

subjektívne námietky, ktoré na zodpovednosť účastníka konania nemajú žiaden vplyv. Podľa 

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. Po určení spôsobu vybavenia 

reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť 

aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“ Vybavením reklamácie sa 

v zmysle § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie 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 

dôvodné odmietnutie. 

Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo 

zistené vykonanou kontrolou SOI zo dňa 26.09.2016. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil povinnosť 



vybaviť reklamáciu v stanovenej 30 dňovej lehote, ako aj na požiadanie predložiť na nazretie 

orgánom dozoru kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie. 

Za porušenie povinností uvedené v tomto rozhodnutí zodpovedá účastník konania na 

základe princípu objektívnej zodpovednosti, t.j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iných okolností prípadu (zrušenie firmy, ktorá realizovala náter). Správny 

orgán na námietku účastníka konania ohľadne toho, že firma ktorá realizovala náter, bola 

zrušená uvádza, že to nemá žiaden vplyv na rozhodnutie, ako aj na výšku uloženej sankcie. 

Podľa § 2 ods. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, je predávajúcim 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. Povinnosťou predávajúceho je 

zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon o ochrane spotrebiteľa 

a ďalšie predpisy, a teda v tomto prípade vybaviť reklamáciu v zákonnom stanovenej 30 dňovej 

lehote a predložiť na nazretie orgánu dozoru kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie. 

Predloženie požadovaných dokumentov SOI ako aj poskytnutie primeranej zľavy 

spotrebiteľovi a tým  dodatočné vybavenie reklamácie na základe vzájomnej dohody účastníka 

konania a spotrebiteľa, hodnotí správny orgán pozitívne, avšak na rozhodnutie a udelenie 

sankcie to to nemá nijaký vplyv. Pre konštatovanie porušenia zákona je rozhodujúci stav zistený 

v čase výkonu kontroly inšpektormi SOI. Pritom správny orgán v tejto súvislosti uvádza, že 

k vybaveniu reklamácie došlo až po vykonaní kontroly zo strany SOI. Skutočnosť, že účastník 

konania v zimnom období nepracuje, a vzhľadom na to nemá finančné prostriedky na uhradenie 

pokuty, nemôže mať nijaký vplyv na prehodnotenie rozhodnutia a výšky postihu. 

     Čo sa týka výšky uloženého postihu, prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 300 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Účastník konania je 

povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Správny orgán 

pri ukladaní sankcie zvážil aj to, že účastník konania porušil dve zákonné povinnosti. Výška 

uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na 

dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť.  

     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. Ďalej sa prihliadalo aj na následky zisteného porušenia zákona, keď konaním 

účastníka konania došlo na jednej strane k porušeniu povinnosti predávajúceho vybaviť 

reklamáciu spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a na druhej strane došlo 

k porušeniu tomu zodpovedajúceho práva spotrebiteľa na vybavenie reklamácie v zákonom 

stanovenej lehote, čím došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa, ktoré mu priznáva zákon 

o ochrane spotrebiteľa.  

Zároveň sa prihliadlo na skutočnosť, že nevybavením reklamácie v zákonom stanovenej 

lehote bol znížený rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, t.j. 

práva na riadne a včasné vybavenie reklamácie vyplývajúce z príslušného právneho predpisu. 

Spotrebiteľovi vzniká ujma tým, že po celú dobu trvania protiprávneho stavu nie je riadne 

oboznámený s výsledkom reklamačného konania, na základe čoho nemôže podniknúť ďalšie 



kroky k riešeniu ním uplatnenej zodpovednosti za vady výrobku a zároveň je mu znemožnená 

prípadná realizácia nároku vyplývajúceho z riadneho vybavenia reklamácie – prevzatie plnenia. 

Uvedeným konaním je dotknuté zároveň právo spotrebiteľa na informácie. Pre posúdenie 

celého prípadu je rozhodujúce, že k porušeniu predmetných povinností zo strany účastníka 

konania preukázateľne došlo. Rovnako sa prihliadlo v súvislosti s posúdením postupu účastníka 

konania pri vybavovaní reklamácie spotrebiteľa na skutočnosť, že správny orgán sa zameriava, 

a teda posudzuje len formálnu stránku reklamačného konania, a teda, či reklamácia bola 

vybavená spôsobom, ktorý zákon stanovuje a v lehote, ktorú zákon určuje. Vyriešenie otázky 

ako predávajúci rozhodne o prijatej reklamácii, je v kompetencii samotného predávajúceho, 

SOI do procesu rozhodovania nezasahuje. Podstatné je, aby bolo zachované spotrebiteľovo 

právo na preskúmanie reklamácie, na rozhodnutie o nej v zákonnej lehote a aby bolo 

spotrebiteľovi vydané potvrdenie o prijatí reklamácie, čo v danom prípade dodržané nebolo. 

Ďalej sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na to, že predloženie kópie o potvrdení o prijatí 

reklamácie je dôležitým zdrojom informácií pre kontrolné orgány pri kontrole postupu 

predávajúcich pri vybavovaní reklamácií a následkom posúdení závažnosti rizika ohrozenia 

oprávnených záujmov spotrebiteľa v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku alebo 

služby. Zároveň správny orgán prihliadal na skutočnosť, že povinnosťou predávajúceho, je 

zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však 

vzhľadom k vyššie uvedenému nebolo splnené. 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia sa pri určení výšky pokuty vzalo do úvahy, že 

účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný 

dodržiavať všetky zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany 

spotrebiteľa stanovené podmienky podnikania, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, 

tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobil 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. 

     Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému 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:03750216. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0219/99/2017                                                       Dňa : 26.06.2017 

 

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 – Judita Hanuliak – 

Potraviny, 925 42, Trstice 718, IČO: 33 895 252, kontrola vykonaná dňa 24.11.2016 

v prevádzkarni – Potraviny, Hlavná 1057, Trstice,  proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0460/02/2016, zo dňa 

10.03.2017, 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 900 EUR, slovom: deväťsto eur, pre porušenie  

§ 10a ods. 1 písm. k), § 14, § 14a ods. 1, § 18 ods. 1, § 18 ods. 10 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/0460/02/2016, zo dňa 

10.03.2017 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 – Judita Hanuliak – Potraviny - peňažnú 

pokutu vo výške 900 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k), § 14, § 14a 

ods. 1, § 18 ods. 1, § 18 ods. 10  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 dňa 24.11.2016 v  prevádzkarni  – Potraviny, Hlavná 1057, Trstice 

zistené porušenie povinnosti pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciou o cene inak vhodne sprístupniť, 

označiť výrobok jednotkovou cenou, riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, 

povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe 

vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu 

dozoru ju predložiť na nazretie. 



     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 pred uzatvorením zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť  sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciou o cene inak vhodne sprístupniť; označiť výrobok jednotkovou cenou; riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá 

musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu 

o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na nazretie; čo účastník 

konania porušil. 

Dňa 24.11.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzkarni Potraviny, Hlavná 

1057, 925 42 Trstice, pri výkone ktorej bolo zistené,  že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred 

uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný 

o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali 

informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedený konaním 

sa účastník konania dopustil porušenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 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 sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

predávajúceho podľa § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. V predajni sa nachádzalo 61 druhov 

výrobkov (bližší popis výrobkov je uvedený v rozhodnutí Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave 

č. P/0460/02/2016 zo dňa 10.03.2017), ktoré neboli označené predajnou cenou podľa 

uvedeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Takisto bolo kontrolou zistené, že účastník konania porušil povinnosť uvedenú v § 14a 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť 

výrobok jednotkovou cenou. Uvedené porušenie sa nachádzalo u 47 druhov výrobkov (bližší 

popis výrobkov je uvedený v rozhodnutí Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave  

č. P/0460/02/2016 zo dňa 10.03.2017). 

Zároveň bolo pri kontrole zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie 

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

a o vykonaní záručných opráv a na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase 

kontroly nenachádzal reklamačný poriadok. Uvedenou skutočnosťou bol porušený § 18 ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalej bolo kontrolou zistené, porušenie povinnosti viesť evidenciu o reklamáciách, 

ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju 

predložiť na nazretie, čím účastník konania porušil ustanovenia § 18 ods. 10 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 



     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. 

Vo svojom odvolaní účastník konania odvoláva voči výške stanovenej pokuty. Plne uznáva 

svoje chyby, ale výška vyrubenej sumy je pre neho privysoká. Účastník konania uvádza,  

že nikomu hmotne neuškodil pri predaji a neukrátil ani jedného zákazníka. Predáva dlhé roky, 

nemal od nich sťažnosť a ani reklamáciu do dnešného dňa. Má malý obchod, robí v ňom len 

sám, predáva, vykladá upratuje, a niekedy mu neujde čas  prepísať a doplniť cenovky. 

V budúcnosti sa bude snažiť dodržiavať predpisy a vykladať cenovky s plným predpísaným 

údajom. Jeho príjmy z obchodu nie sú vysoké, preto prosí o prehodnotenie výšky vyrubenej 

pokuty. 

Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo 

zistené vykonanou kontrolou SOI zo dňa 24.11.2016. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil 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, informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, označiť 

výrobok jednotkovou cenou, riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, 

povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe 

vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu 

dozoru ju predložiť na nazretie. 

Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie zákonnej 

povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a bolo prvoradou povinnosťou účastníka 

konania zabezpečiť dodržiavanie zákonných predpisov na prevádzke.  

     Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 900 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Účastník konania je 

povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Správny orgán 

pri ukladaní sankcie zvážil aj to, že účastník konania porušil viaceré zákonné povinnosti. Výška 

uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na 

dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť. 

     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. 

Predmetnými nedostatkami účastník konania porušil celkom päť ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Následkom protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane 

porušenie vyššie uvedených povinností a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúcich 



práv spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú zo 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. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu 

k rozsahu informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia 

tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim 

a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, 

nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia 

sporov. 

Porušením povinnosti predávajúceho označiť výrobky predajnou cenou došlo k nesplneniu 

informačných povinností účastníka konania. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli 

porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. 

Zrozumiteľná a vhodná forma informovania spotrebiteľa o cene výrobku je podstatnou 

predovšetkým z hľadiska potreby kvalifikovaného rozhodnutia sa spotrebiteľa o pristúpení 

k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy, t.j. rozhodnutia o kúpe výrobku. 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, 

bolo aj porušenie povinnosti predávajúceho u 47 druhov výrobkov zabezpečiť označenie 

jednotkovými cenami a predajnou cenou u 61 druhov výrobkov. Neoznačením výrobkov 

informáciou o jednotkovej cene spotrebiteľ nemá k dispozícii jednu zo základných informácii 

o výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho ekonomické správanie ohľadom kúpy konkrétneho 

výrobku. Jednotková cena je pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, nakoľko mu pomáha 

ľahšie sa orientovať pri rozhodovaní o výhodnosti cien jednotlivých druhov výrobkov, alebo 

o výhodnosti ceny určitého druhu výrobku u rôznych predávajúcich a podľa nej sa objektívne 

rozhodnúť, či pristúpi ku kúpe výrobku. Tieto informácie patria do skupiny informácií, ktoré 

spotrebiteľ od predávajúceho musí dostať vždy, a to jednoznačne. 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 

umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Z uvedeného ustanovenia zákona 

o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva pre predávajúceho povinnosť riadne, t. j. v súlade 

s právnymi predpismi, informovať spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach 

uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená 

povinnosť o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľa určenou formou a to 

prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý má byť umiestnený v prevádzkarni 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách má 

význam hlavne na účely kontroly orgánom dozoru, a preto v rámci zabezpečenia plynulého a 

bezproblémového výkonu kontroly je účastník konania, ako predávajúci, povinný viesť 

evidenciu o reklamáciách. Táto povinnosť je v zmysle ust. § 18 ods. 10 zákona o ochrane 

spotrebiteľa doplnená aj obligatórnymi náležitosťami, ktoré má obsahovať evidencia 

o reklamáciách. 

     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. 

     Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému 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:04600216. 

 

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. 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0093/99/2017                                                            Dňa : 30.06.2017 

 

     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 – Kristína Jóba – CHRISTINE DESIGN, 

M. M. Hodžu 10098/9, 940 01 Nové Zámky, IČO: 41 759 257, kontrola vykonaná dňa 

03.11.2016 v prevádzke Darčekový obchod CHRISTINE DESIGN, Podzámska 18, Nové 

Zámky proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky 

kraj, č. P/0359/04/16 zo dňa 30.01.2017, 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,- EUR, 

slovom: osemsto eur, pre porušenie § 4 ods. 8 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 m e n í  tak, že: 

účastníkovi konania:  Kristína Jóba – CHRISTINE DESIGN. 

sídlo:    M. M. Hodžu 10098/9, 940 01 Nové Zámky 

IČO: 41 759 257 

prevádzka: Darčekový obchod CHRISTINE DESIGN, Podzámska 18, 

Nové Zámky 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 8 – v zmysle ktorého predávajúci 

nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, keď kontrolou vykonanou dňa 03.11.2016 bolo 

zistené, že sa na predmetnej prevádzke účastníka konania v ponuke spotrebiteľom nachádzali 

4 druhy výrobkov – 1 ks medovina vo fľaške znázorňujúcej mužský pohlavný orgán á 13,90 €/ks 

v celkovej hodnote 13,90 €, 2 ks keramická šálka v tvare mužského pohlavného orgánu á 12,90 

€/ks v celkovej hodnote 25,80 €, 1 ks keramická šálka s rúčkou v tvare mužského pohlavného 

orgánu á 9,90 €/ks v celkovej hodnote 9,90 € a 1 ks vankúš znázorňujúci mužský pohlavný orgán 

á 13,90 €/ks v celkovej hodnote 13,90 €, ktoré mali, resp. ich časti mali tvar mužského 

pohlavného orgánu, teda časti ľudského tela, ktorá sa za obvyklých okolností neprezentuje, 

pričom tieto boli umiestnené vo výstavných regáloch na viditeľnom mieste dostupnom aj 

maloletým spotrebiteľom, čím účastník konania ako predávajúci konal v rozpore so vžitými 

tradíciami a vybočil z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobkov, 

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 

 

u k l a d á 

 



podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, peňažnú pokutu vo výške  

800,- EUR, slovom: osemsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 

dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica,  

č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 03590416. 

 

 

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 – Kristína Jóba – CHRISTINE DESIGN – peňažnú 

pokutu vo výške 800,- € pre porušenie povinnosti v zmysle § 4 ods. 8 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“). 

Inšpektori SOI vykonali dňa 03.11.2016 a 06.12.2016 kontrolu v prevádzkarni Darčekový 

obchod CHRISTINE DESIGN, Podzámska 18, Nové Zámky. Pri kontrole dňa 03.11.2016 bolo 

zistené porušenie povinnosti predávajúceho upravenej vyššie uvedeným ustanovením, v zmysle 

ktorého predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.   

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote 

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/0359/04/16 zo dňa 30.01.2017, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací orgán 

považuje skutkový stav za spoľahlivo zistený a správne právne posúdený ako porušenie 

ustanovenia § 4 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán však dospel k záveru 

o potrebe bližšej špecifikácie skutku vo vzťahu k porušeniu dotknutého ustanovenia zákona vo 

výrokovej časti napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán vzhľadom na vyššie uvedené zmenil 

výrokovú časť napadnutého rozhodnutia tak, ako je uvedené v predmetnom rozhodnutí. 

Zároveň v rozsahu uvedenej zmeny mení aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia tak, ako je 

uvedené v tomto rozhodnutí. Súčasne z odôvodnenia prvostupňového správneho rozhodnutia 

na strane č. 2, druhý odsek vypúšťa časť vety: „...a ktoré bolo spôsobilé vyvolať pohoršenie 

dospelých osôb...“. 

Vykonaná zmena nezakladá dôvod na zbavenie sa zodpovednosti účastníka konania za 

porušenie zákona, nemá vplyv na spoľahlivo zistený skutkový stav a ani na výšku uloženej 

sankcie, nakoľko protiprávny skutkový stav zistený kontrolou uskutočnenou dňa 03.11.2016 

zostal v plnej miere zachovaný. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán 

nezistil. 

Povinnosťou účastníka konania bolo nekonať v rozpore s dobrými mravmi, čo bolo 

účastníkom konania porušené. 

Inšpektormi SOI pri výkone kontroly dňa 03.11.2016 bolo zistené, že v prevádzke účastníka 

konania Darčekový obchod CHRISTINE DESIGN, Podzámska 18, Nové Zámky, do ktorej 

mali prístup aj maloletí spotrebitelia, sa priamo v ponuke spotrebiteľom na viditeľnom mieste 

nachádzali: 4 druhy výrobkov v tvare mužského pohlavného orgánu v celkovej hodnote  

63,50 €. Jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 1 ks medovina vo fľaške znázorňujúcej mužský 

pohlavný orgán á 13,90 €/ks v celkovej hodnote 13,90 €, 2 ks keramická šálka v tvare mužského 

pohlavného orgánu á 12,90 €/ks v celkovej hodnote 25,80 €, 1 ks keramická šálka s rúčkou 

v tvare mužského pohlavného orgánu á 9,90 €/ks v celkovej hodnote 9,90 € a 1 ks vankúš 

znázorňujúci mužský pohlavný orgán á 13,90 €/ks v celkovej hodnote 13,90 €. Predmetné 



výrobky svojím tvarom kopírovali mužské pohlavné orgány, a teda časť ľudského tela, ktorá sa 

za obvyklých okolností verejne neprezentuje. Umiestnenie dotknutých druhov výrobkov 

vyplýva priamo z inšpekčného záznamu, kde je na strane č. 2 zdokumentované: „Nasledovné 

výrobky sa v prevádzkarni nachádzali na viditeľnom mieste, dostupnom aj maloletým 

spotrebiteľom.“ Cit. časť inšpekčného záznamu sa viaže na vyššie špecifikované druhy 

výrobkov. Z uvedeného vyplýva, že predmetné výrobky boli umiestnené na viditeľnom mieste 

dostupnom aj maloletým spotrebiteľom, čo správny orgán právne kvalifikuje ako konanie 

v rozpore so vžitými tradíciami a vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji 

výrobkov. 

Za zistené konanie, ktoré je v zmysle § 4 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa zakázané, 

zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

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

ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania mal za to, že neexistuje, resp. on osobne nenašiel 

vo voľne dostupnej literatúre žiadnu judikatúru k ustanoveniu § 4 ods. 8 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, že za všeobecne známe skutočnosti sa považujú také skutočnosti, ktoré môže 

poznať každý, alebo s ktorými je možné oboznámiť sa z verejne dostupných zdrojov. Podľa 

vyjadrenia účastníka konania sú dobré mravy potrebnou a nevyhnutnou súčasťou práva. Tento 

pojem sa ako slovné spojenie uvádza v zákonníkoch a jeho presná, resp. ustálená definícia 

doposiaľ nevznikla. Dobré mravy v sebe obsahujú prvky vzájomnej slušnosti, rovnoprávnosti, 

ohľaduplnosti, etiky a plnenie zákonom stanovených povinností. Podľa účastníka konania 

možno hovoriť o pravidlách morálneho charakteru všeobecne platných v demokratickej 

spoločnosti. Účastník konania zároveň uvádza, že pojem dobré mravy je dosť všeobecný, 

nekonkrétny a dáva širokú možnosť na subjektívne hodnotenie rôznych situácií – zistení 

kontrolného orgánu, čo účastník konania považuje za celkom nedemokratické a objektívnosť 

zistenia protiprávneho stavu môže byť spochybnená prihliadajúc na skutočnosť, že každé 

protiprávne konanie podľa legislatívy Slovenskej republiky musí byť spoľahlivo a objektívne 

zistené a preukázané. Účastník konania uviedol, že ustanovenie § 4 ods. 8 zákona o ochrane 

spotrebiteľa neupravuje predmet predaja, ale spôsob predaja, t. j. pojmy uvedené v ustanovení 

upravujú konanie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aby práva spotrebiteľa neboli v medziach 

zákona narušené. Účastník konania má za to, že ak predajom predmetného tovaru porušil nejaké 

predpisy, tak nie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ale v zmysle § 47 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Účastník konania tiež 

uviedol, že v odvolaní namieta výšku uloženej pokuty, ktorá sa mu zdá neprimerane vysoká. 

Účastník konania poznamenáva, že predmetný tovar nebol daný do predaja s vedomím 

porušenia právnych predpisov a už vôbec nie s vedomím poškodiť záujmy spotrebiteľa. 

Účastník konania poukazuje aj na skutočnosť, že po zisteniach kontrolného orgánu stiahol tovar 

z predaja. Účastník konania vie, že táto skutočnosť ho nezbavuje zodpovednosti, ale na 

sankcionovanie by postačovala aj nižšia pokuta, ktorá neohrozí riadny chod jeho podnikateľskej 

činnosti. Účastník konania záverom uviedol, že nebol za podobný skutok nikdy sankcionovaný 

a s úradmi vždy spolupracoval. Vzhľadom na uvedené žiadal účastník konania, aby odvolací 

orgán prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že výšku uloženej pokuty zníži.   

 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 zistený 

a preukázaný. Odvolací orgán má za to, že správny orgán v dostatočnej miere zistil skutkový 

stav, na ktorý správne aplikoval relevantné právne ustanovenia. Rozhodnutie má všetky 

náležitosti v zmysle § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Čo sa 

týka výrokovej časti, odvolací orgán dospel k záveru o potrebe bližšej špecifikácie skutku vo 



vzťahu k porušeniu dotknutého ustanovenia zákona vo výrokovej časti napadnutého 

rozhodnutia. Odvolací orgán vzhľadom na vyššie uvedené zmenil výrokovú časť napadnutého 

rozhodnutia tak, ako je uvedené v predmetnom rozhodnutí. Odvolací orgán má za to, že 

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli 

podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil 

správnu úvahu pri hodnotení právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa 

vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníka konania a s jeho vyjadreniami k podkladom 

rozhodnutia. Z odôvodnenia prvostupňového správneho rozhodnutia odvolací orgán na strane 

č. 2, druhý odsek však vypustil  časť vety: „...a ktoré bolo spôsobilé vyvolať pohoršenie 

dospelých osôb...“.   

Potrebné je tiež zdôrazniť skutočnosť, že účastník konania bol povinný zabezpečiť, aby pri 

svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj 

vytvorenie takých podmienok predaja výrobkov, ktoré rešpektujú zákaz konania v rozpore 

s dobrými mravmi. Zo zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva jednoznačný zákaz 

predávajúceho konať v rozpore s dobrými mravmi, pričom zákon takéto konanie aj na účely cit. 

zákona definuje, a to demonštratívnym spôsobom (použitím pojmu „najmä“). Správny orgán 

postupoval pri výklade ustanovenia zákona a jeho následnej aplikácii na daný prípad v rozsahu 

zákonného znenia, kedy pri uplatnení správneho uváženia vec právne posúdil v intenciách 

zákona o ochrane spotrebiteľa s tým, že konanie účastníka konania ustálil ako rozporné so 

vžitými tradíciami a vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobkov, a teda 

v rozpore s dobrými mravmi, a teda konal v súlade so zákonom. 

Odvolací orgán zdôrazňuje, že z inšpekčného záznamu zo dňa 03.11.2016 jednoznačne 

vyplýva zistenie, podľa ktorého sa na predmetnej prevádzke v čase kontroly nachádzali 

v priamej ponuke pre spotrebiteľa štyri druhy výrobkov, ktoré mali, resp. ich časti mali tvar 

mužského pohlavného orgánu, teda časti ľudského tela, ktorá sa za obvyklých okolností verejne 

neprezentuje, pričom tieto boli umiestnené na viditeľnom mieste, dostupnom  maloletým 

spotrebiteľom. Účastník konania tak v danom prípade verejne sprístupnil pohľad na výrobky, 

ktoré vzhľadom na ich tvar môžu ohroziť rozumový a mravný vývin maloletých. Uvedené 

konanie bolo vyhodnotené ako konanie rozporné so vžitými tradíciami a vybočujúce z pravidiel 

morálky uznávanej pri predaji výrobkov, teda v rozpore s dobrými mravmi. K samotnému 

pojmu dobré mravy odvolací orgán uvádza, že vzhľadom na pomerne všeobecné špecifikovanie 

konania v rozpore s dobrými mravmi v zákone o ochrane spotrebiteľa bolo potrebné, aby 

k posúdeniu konania predávajúceho došlo s prihliadnutím na normy morálky platné 

v spoločnosti v súčasnej dobe za súčasného uplatnenia správneho uváženia správneho orgánu. 

Za spoločensky akceptovateľné nemožno ani v súčasnej dobe považovať verejné prezentovanie 

výrobkov v tvare mužského pohlavného orgánu na miestach dostupných maloletým 

spotrebiteľom. V danej súvislosti nemožno opomenúť skutočnosť, že psychický, rozumový 

a mravný vývin maloletých je ovplyvniteľný nespočetným množstvom vonkajších faktorov. 

Jedným z uvedených faktorov, ktoré môžu negatívne vplývať na vývin mladšej vekovej 

skupiny, je práve umiestnenie takéhoto druhu výrobkov zo strany predávajúceho na viditeľnom 

mieste dostupnom aj maloletým spotrebiteľom, pri zohľadnení skutočnosti, že mladšie osoby 

nemusia vedieť adekvátne, resp. zodpovedne narábať s informáciami získanými napríklad 

z pohľadu na uvedený druh výrobku, a preto tieto nemôžu byť uvedenej kategórii spotrebiteľov 

verejne dostupné tak, ako tomu bolo v danom prípade. Je zrejmé (aj zo samotnej právnej 

úpravy), že pri predaji výrobkov má predávajúci rešpektovať vžité tradície a všeobecne platné 

morálne normy, ktoré spoločnosť ako celok uznáva, a ktoré vychádzajú z historických, 

kultúrnych, príp. aj náboženských zásad a hodnôt väčšiny spoločnosti. Je podľa odvolacieho 

orgánu taktiež zrejmé, že umiestnenie výrobkov, ktoré mali, resp. ich časti mali tvar mužského 

pohlavného orgánu, teda časti ľudského tela, ktorá sa za obvyklých okolností verejne 



neprezentuje, priamo do ponuky predaja dostupnej aj maloletým spotrebiteľom, nie je v súlade 

so vžitými tradíciami a ide o vybočenie zo všeobecne platných pravidiel morálky uznávanej pri 

predaji výrobkov. Je potrebné zohľadniť, že v prípade predmetov (alebo častí predmetov) 

majúcich tvar genitálií, v šetrenom prípade mužského pohlavného orgánu, ide jednoznačne 

o tovar, ktorý je spôsobilý ohroziť mravnosť, psychický a morálny vývin maloletých 

spotrebiteľov. Aj z tohto dôvodu je opodstatnená požiadavka spôsob predaja takýchto výrobkov 

zo strany SOI kontrolovať. V danom prípade je potrebné dodať, že do uvedenej prevádzky 

nebol maloletým spotrebiteľom vstup nijako obmedzený. Ostatné námietky účastníka konania 

boli vyhodnotené ako neopodstatnené a nemajúce vplyv na zistený skutkový stav ako aj 

zodpovednosť účastníka konania zaň.  

Účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so stavom požadovaným 

právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená kontrolovať. Z tohto pohľadu je 

rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti 

v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedenú povinnosť 

vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým 

je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá 

za zistený nedostatok na základe objektívnej zodpovednosti, bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť), ktorej nie je možné zbaviť sa poukazovaním na skutočnosť, že nedostatky boli 

spôsobené neúmyselne. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také 

opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych 

predpisov. Zistené porušenie predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa je 

administratívnym správnym deliktom kontrolovanej osoby, kde sa preukazuje len porušenie 

právnej povinnosti. 

 K námietke účastníka konania, že uložená pokuta je neprimerane vysoká odvolací orgán 

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

spotrebiteľa. Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho 

konania. Odvolací 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. Prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu v zákonom 

stanovenej sadzbe do 66 400 eur, pokuta vo výške 800,- € nie je vzhľadom na hornú hranicu 

sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Po preskúmaní obsahu napadnutého 

rozhodnutia bolo tiež zistené, že prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia 

uviedol skutočnosti, ktoré zohľadnil pri určovaní výšky postihu, výška postihu je teda podľa 

názoru odvolacieho orgánu riadne odôvodnená a pokladá ju vzhľadom na kritéria, ktoré 

zohľadnil správny orgán pri jej určovaní, za primeranú skutkovým zisteniam. Konanie 

účastníka konania považuje odvolací orgán za závažné, s prihliadnutím na možné negatívne 

dopady uvedeného konania účastníka konania na psychický vývin maloletej osoby. 

Z uvedeného dôvodu správny orgán správne vyhodnotil zistený skutkový stav ako konanie 

v rozpore s dobrými mravmi, keď účastník konania na viditeľnom mieste dostupnom aj 

maloletým spotrebiteľom ponúkal výrobky, na ktorých bol umiestnený mužský pohlavný 

orgán. 

     Odvolací orgán má taktiež za to, že pri ukladaní výšky pokuty sa riadil ustanovením § 3  

ods. 5 Správneho poriadku, v zmysle ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní 

o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“  

 Čo sa týka argumentu účastníka konania o bezodkladnom odstránení predmetného zisteného 

nedostatku, uvedené odvolací orgán vníma pozitívne, avšak táto skutočnosť na posúdenie 

daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je 

„kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo 



vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je 

povinnosťou účastníka konania vyplývajúcou mu priamo zo zákona, a teda taktiež nie je 

skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona.“ Z citovaného 

ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre 

účastníka konania, ako kontrolovaného subjektu, 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. 

     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 ostatné 

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

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

03.11.2016. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.  

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 €. 

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. Konaním v rozpore s dobrými mravmi účastník konania porušil svoje povinnosti 

vyplývajúce mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa, následkom čoho bolo porušenie práv 

spotrebiteľa chránených príslušným ustanovením cit. zákona. Ako konanie v rozpore s dobrými 

mravmi bolo kvalifikované umiestnenie štyroch druhov výrobkov v priamej ponuke pre 

spotrebiteľa, ktoré mali, resp. ich časti mali tvar mužského pohlavného orgánu, teda časti 

ľudského tela, ktorá sa za obvyklých okolností verejne neprezentuje, pričom tieto boli 

umiestnené na viditeľnom mieste dostupnom aj maloletým spotrebiteľom. Z hľadiska 

charakteru protiprávneho konania, závažnosti porušenia povinnosti, spôsobu a následkov 

porušenia povinnosti bolo prihliadnuté najmä na skutočnosť, že uvedeným konaním mohol 

účastník konania v prípade maloletých spotrebiteľov ohroziť ich psychický, rozumový 

a mravný vývin. Nemenej významnou je v danom prípade aj skutočnosť, že k nerešpektovaniu 

zákazu konania v rozpore s dobrými mravmi došlo na prevádzke, do ktorej nebol maloletým 

prístup nijako obmedzený. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne 

konanie správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania 

ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja 

výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. Keďže v čase kontroly hore uvedenej prevádzkovej jednotky 

inšpektormi SOI boli preukázateľne zistené nedostatky a porušenie povinnosti stanovenej 

zákonom o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán je toho názoru, že uloženie pokuty bolo plne 

v súlade s danou právnou úpravou. 

   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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0268/99/2017                                                       Dňa : 26.06.2017 

 

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 – Mária 

Kandráčová, Hronská 205/15, 040 11 Košice – Západ, IČO: 50 486 365, 
kontrola vykonaná dňa 12.12.2016 v prevádzkarni Stánok Langoše, pred OC Galéria, Toryská 

5, Košice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0544/08/16 zo dňa 27.03.2017, 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 550,- EUR, slovom: päťstopäťdesiat eur, pre porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a b) a § 16 

ods. 1 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 Košiciach pre Košický kraj, č. P/0544/08/16 zo dňa 

27.03.2017  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 – Mária Kandráčová - peňažnú pokutu 

vo výške 550 EUR, pre porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a b) a § 16 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 zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Inšpektormi SOI bolo dňa 12.12.2016 v prevádzkarni Stánok Langoše, pred OC Galéria, 

Toryská 5, Košice, zistené porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste prevádzke uviesť obchodne meno a meno a priezvisko osoby zodpovednej za 

podnikanie, ako aj vydať doklad o kúpe 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 veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo na vhodnom a trvalo viditeľnom 

mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a meno a priezvisko osoby zodpovednej za 

podnikanie; vydať doklad o kúpe výrobku; čo účastník konania porušil. 



    Inšpektormi SOI bola dňa 12.12.2016 vykonaná kontrola v prevádzkarni Stánok Langoše, 

pred OC Galéria, Toryská 5, Košice. Prevádzkareň nebola značená v zmysle platných právnych 

predpisov, na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzkarne chýbali požadované údaje 

podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Konkrétne sa jednalo o: obchodné meno predávajúceho 

a meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 

 Týmto účastník konania porušil § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol inšpektormi SOI vykonaný 

kontrolný nákup, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 1,50 EUR a ktorý pozostával 

z výrobku 1 ks langoš čistý 180 g á 1,50 EUR. Na riadne zaplatený kontrolný nákup nebol 

inšpektorom SOI zo strany účastníka konania vydaný doklad o kúpe v žiadnej forme, pričom 

kontrolný nákup bol naúčtovaný prostredníctvom ERP ( elektronická registračná pokladnica). 

Týmto účastník konania porušil § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     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. 

Vo svojom odvolaní účastník konania vytýka správnemu orgánu nedostatočné a nesprávne 

zistenie skutkového stavu veci, keď sa so skutočnosťami uvedenými účastníkom konania vo 

vyjadrení vo veci náležite nevysporiadal a bez ďalšieho len konštatoval ich účelovosť, resp. 

nepreukázateľnosť.  

Účastník konania poukazuje na to, že z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, v podstate 

v čom spočívalo porušenie povinností ustanovených v § 15 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 

250/2007 Z.z., t. j. či v neoznačení kontrolovaného predajného miesta žiadnym spôsobom, 

alebo v jeho neoznačení spôsobom požadovaným zákonom. Podľa účastníka konania 

absentovalo odôvodnenie, čo považoval správny orgán za predajné miesto za stavu, keď 

v danom prípade išlo o realizáciu z dvoch pri sebe stojacich stánkov jedného predávajúceho, 

s rovnakým vizuálom a personálom, čo považoval na mieste vhodnom a viditeľnom. 

Účastník konania nepovažuje za dostačujúce ani závery správneho orgánu ohľadne porušenia 

povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007, keď za nesporného tvrdenia, že predaj 

bol naúčtovaný prostredníctvom registračnej pokladnice, tvrdenie účastníka konania, že doklad 

o kúpe bol položený na miesto na to určené a dostupné kupujúcemu, nepovažoval správny 

orgán za preukázané, len s odkazom na tvrdenie prítomného pracovníka, že doklady o kúpe sa 

tlačia, ale zákazníkom ich vydávajú len na ich požiadanie. Takéto závery správneho orgánu nie 

sú založené podľa účastníka konania na dostatočne zistenom skutkovom stave, nakoľko zjavne 

konajúcimi inšpektormi nebolo podchytené ako dospeli k nespornému zisteniu, že predaj bol 

zaregistrovaný v registračnej pokladni a kde sa nachádzal pokladničný blok v čase kúpy 

langoša. Účastník konania naďalej trvá na tom, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, 

že vydaním bloku kúpe je jedine jeho priame odovzdanie do ruky kupujúceho, a to už 

nehovoriac o charaktere  predmetu predaja – langoša čerstvo pečeného, ktorého odovzdanie 

a najmä prevzatie kupujúcim, sa realizuje z praktických dôvodov oboma rukami a ku 

konzumácií dochádza vo väčšine prípadov obratom pri alebo v blízkosti stánku. 

Účastník konania namieta aj výšku sankcie, keď má za to, že správny orgán nesprávne aplikoval 

svoju diskrečnú právomoc. Správnu úvahu hodnotí účastník konania z pohľadu zákonných 

aspektov ukladania pokút, ako nie riadne odôvodnenú a rozpornú zo zásadami logického 

myslenia v celosti. Považuje takisto za nelogické, keď správny orgán dáva do súvislosti 

„nevydanie“ bloku o kúpe 1 langoša, s dôležitosťou tejto povinnosti vzhľadom na kontrolu 

obsahu a hodnotu nákupu a možnosť uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady. 

Účastník konania namieta neprimeranosť pokuty vzhľadom na charakter správnym orgánom 

ustáleného konania/opomenutia, jeho závažnosti, spôsobu a následkom. Uznáva práva 

spotrebiteľa, avšak považuje za neakceptovateľne aby pôsobnosť správneho orgánu pri ochrane 



práv spotrebiteľa opomínala priemernú úroveň logického vnímania. Dôvody a závery 

správneho orgánu vyvolávajú v účastníkovo konania pochybnosti, či nejde o samoúčelnú 

realizáciu pôsobnosti správneho orgánu, so šikanóznymi prvkami vo vzťahu k predávajúcim. 

Dôvody uvedené v odvolaní účastníka konania považuje správny orgán za subjektívne. Pre 

správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo zistené 

vykonanou kontrolou SOI zo dňa 12.12.2016. Zo zaznamenaného skutkového stavu vyplýva 

nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil povinnosť  na 

vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a meno a priezvisko 

osoby zodpovednej za podnikanie, ako aj vydať doklad o kúpe výrobku. 

Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie zákonnej 

povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a bolo prvoradou povinnosťou účastníka 

konania zabezpečiť dodržiavanie zákonných predpisov na prevádzke.  

K námietke účastníka konania, že z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé v čom spočívalo 

porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že 

v čase kontroly nebolo kontrolované predajné miesto označené obchodným menom 

predávajúceho a menom a priezviskom osoby zodpovednej za podnikanie. Táto skutočnosť 

bola preukázaná, počas kontroly inšpektormi SOI, čo potvrdil aj účastník konania vo vyjadrení 

v inšpekčnom zázname „Počas kontroly sme označenie prevádzky doplnili.“ Účastník konania 

porušil povinnosť uloženú v § 15 ods.1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací 

orgán ma rovnako za to, že každá prevádzka účastníka konania musí byť v súlade 

s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. 

K námietkam účastníka konania týkajúcich sa porušenia  § 16 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že účastník konania nevydal doklad  o kúpe, neurobil tak 

ani dodatočne po úhrade kúpnej ceny, pričom účastníkovi konania  bol ponechaný dostatočný 

čas na jeho vydanie. Podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, je predávajúci povinný 

vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, alebo poskytnutí služby. Podľa uvedeného 

ustanovenia jednoznačne vyplýva, že  nestačí doklad o kúpe len vytlačiť. Z vyjadrenia 

účastníka konania uvedeného v inšpekčnom zázname: „Nevydávame doklad zákazníkom 

o predaji, pretože si ho 99% zákazníkov neželá a potom vzniká okolo predajného stánku 

neporiadok. Doklad každému zákazníkovi tlačíme, akurát mu ho dávame do ruky po jeho 

požiadaní. Počas kontroly sme označenie prevádzky doplnili.“  Z popisu skutkového stavu 

uvedeného v inšpekčnom zázname jednoznačne vyplýva, že žiadny doklad o kúpe nebol 

vydaný pri uskutočnenom kontrolnom nákupe tak, aby bol k dispozícií spotrebiteľovi 

bezprostredne po úhrade kúpnej ceny za službu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné prihliadať 

ani na subjektívne skutočnosti uvádzané účastníkom konania, ktoré zákon neumožňuje 

zohľadňovať a ako také nemajú vplyv na skutkový stav zistený v čase kontroly, a preto nemajú 

vplyv na prehodnotenie výšky pokuty uloženej prvostupňovým správnym orgánom. Kontrola 

inšpektorov SOI spočíva v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. 

ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi v oblasti 

ochrany spotrebiteľa. Vyhotovením tohto porovnania je výsledok kontroly, teda inšpekčný 

záznam. Odvolací orgán vychádzal pri posudzovaní veci zo skutkového stavu zisteného v čase 

kontroly, z ktorého nepochybne vyplýva, že došlo k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 550 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. V tejto súvislosti účastník 

konania namieta nesprávne aplikovanú diskrečnú právomoc správneho orgánu. Tu si je 

potrebné uvedomiť, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán v zmysle § 24 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Účastník konania 

je povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Správny orgán 

pri ukladaní sankcie zvážil aj to, že účastník konania porušil viaceré zákonné povinnosti. Výška 



uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na 

dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť.  

     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. 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, bolo 

porušenie povinnosti predávajúceho označiť prevádzku predpísanými údajmi, konkrétne uviesť 

obchodné meno predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne čím boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom, 

ktoré sú pre spotrebiteľa nevyhnutné. 

     Zohľadnená bola aj skutočnosť, že nevydanie dokladu o kúpe môže sťažiť následný postup 

spotrebiteľa pri reklamácií zakúpených výrobkov, ako aj pri kontrole správnosti účtovania cien 

zo strany predávajúceho. 

      Správny orgán zobral do úvahy pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že neoznačením 

prevádzky predpísanými údajmi, konkrétne obchodným menom predávajúceho, miestom 

podnikania fyzickej osoby a menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom, ktoré sú pre spotrebiteľa 

nevyhnutné. 

     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. 

     Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému 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:05440816. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0052/99/2017                                                         Dňa : 06.06.2017 

 

     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 – KVALITA, spol. s.r.o., Popradské 

nábrežie 27/446, 058 01 Poprad, IČO: 36 457 272, kontrola vykonaná dňa 15.07.2016 v 

prevádzkarni – Cestovná kancelária KVALITA, Námestie sv. Egídia, Poprad proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,  

č. P/0277/07/16, zo dňa 30.11.2016, 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 1 000 EUR, 

slovom: jedentisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. h) 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 Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0277/07/16, zo dňa 30.11.2016 

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 – KVALITA, spol. s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 1 000,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 4 ods. 1 písm. h) 

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 15.07.2016  v prevádzkarni – 

Cestovná kancelária KVALITA, Námestie sv. Egídia, Poprad zistené, že účastník konania 

porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služby spôsobom, ktorý umožňuje jej riadne 

použitie. 

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 poskytovanie 

služby spôsobom, ktorý umožňuje jej riadne použitie; čo účastník konania porušil.  



Dňa 15.07.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzkarni – Cestovná kancelária 

KVALITA, Námestie sv. Egídia, Poprad, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý účastník 

konania zodpovedá. 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa zabezpečiť poskytovanie 

služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie, ku ktorému došlo tým, že 

účastník konania ako cestovná kancelária v rozpore s § 7 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií 

a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zájazdoch“), od 

01.05.2016 predával spotrebiteľom zájazdy do Chorvátska – stredisko Tribunj v termíne 

od 09.07.2016 do 16.07.2016 a v termíne od 30.07.2016 do 06.08.2016, a do 

Chorvátska – stredisko Tučepi v termíne od 20.08.2016 do 27.08.2016, bez uzatvorenej 

zmluvy o poistení zájazdov pre prípad úpadku, resp. bez bankovej záruky podľa § 11a 

zákona o zájazdoch, čím nezabezpečil predaj zájazdov spôsobom, ktorý umožňuje jeho 

riadne použitie. 

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 02.01.2017 účastník konania žiada vzhľadom 

k dlhodobému bezproblémovému podnikaniu a mimoriadne zlej letnej sezóne a tým zlej 

ekonomickej situácie v spoločnosti o zníženie uloženej pokuty na 500 EUR. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci 

v celom rozsahu a 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 povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa 

a zákone o zájazdoch. Podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o zájazdoch „Kancelária je povinná 

okrem povinností podľa osobitného predpisu po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu 

o poistení zájazdov pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku podľa § 11a.“. Podľa § 4  

ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný zabezpečiť predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie“. 

Vyššie popísaným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa, čím bol 

znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi 

konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania 

a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku 

represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov 

spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne 

odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-

výchovný účinok. Skutočnosti, na základe ktorých účastník konania žiada o zníženie pokuty, 

nie sú dôvodom, pre ktorý by odvolací orgán pristúpil k zníženiu pokuty. 

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 

15.07.2016.  



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 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 prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 

použitie. Odvolací orgán prihliadol na možné následky zisteného protiprávneho konania 

spočívajúce v tom, že v dôsledku protiprávneho konania účastníka konania vznikla reálne 

možnosť ohrozenia, resp. poškodenia ekonomických záujmov spotrebiteľov, nakoľko účastník 

konania ako cestovná kancelária predával spotrebiteľom zájazdy bez uzatvorenej zmluvy 

o poistení zájazdov. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu 

zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez 

ohľadu na 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-02770716.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0100/99/2017                                                         Dňa : 26.06.2017 

 

     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 – Renata Lukács R&I, 941 21 Komoča 

451, IČO: 45 705 879, kontrola vykonaná dňa 20.10.2016  v prevádzke – Potraviny, Renata 

Lukács R&I, Komoča 166/1 proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 

v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0329/04/16, zo dňa 05.01.2017, 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 €, slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. d) 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 v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0329/04/16, zo dňa 05.01.2017 

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 – Renata Lukács R&I – peňažnú pokutu vo výške 

600,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ust. § 4 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 20.10.2016  v prevádzke – 

Potraviny, Renata Lukács R&I, Komoča 166/1 zistené, že účastník konania porušil povinnosť 

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov. 

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 správne účtovať ceny pri 

predaji výrobkov; čo účastník konania porušil. 

Dňa 20.10.2016 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj 

kontrolu v prevádzke – Potraviny, Renata Lukács R&I, Komoča 166/1. 



V čase kontroly dňa 20.10.2016 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup, účtovaný v hodnote 4,30 €, pričom správne mal byť účtovaný v hodnote 2,80 €, čím 

vznikol celkový rozdiel v neprospech spotrebiteľa o sumu 1,50 €, nakoľko rozdiel v neprospech 

spotrebiteľa vznikol nesprávnym účtovaním, keď do kontrolného nákupu bol zakúpený 

výrobok – 0,5 kg špekáčiky v cene 4 €/kg, ale účtovaný bol výrobok – 0,5 kg slanina v cene  

7 €/kg. Do kontrolného nákupu bolo zakúpene: 

Účtované/správne Účtované Správne Rozdiel 

0,5 kg/0,5 kg špekáčiky á 4 €/kg 3,50 € 2 € +1,50 € 

1 ks/1ks chlieb Hapeko 500 g á 0,80 €/ks 0,80 € 0,80 €      – 

Spolu: 4,30 € 2,80 €  +1,50 € 

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 25.01.2017 účastník konania uvádza, že si je vedomý 

dopustenia sa priestupku. K rozdielu v sume 1,50 € došlo neúmyselne a omylom nesprávnym 

zadaním kódu tovaru. Dodáva, že sa stále snažil dávať veľký pozor na to, aby dodržiaval všetky 

platné zákony v prospech spotrebiteľa. Po zistení priestupku v rámci vykonanej kontroly 

vynakladá ešte oveľa väčšiu pozornosť na to, aby sa vyhol ďalším priestupkom. Nakoľko pre 

jeho malú a maloobchodnú prevádzku pokuta vo výške 600 € je veľmi vysoká, takmer 

likvidačná, prosí o zníženie uloženej pokuty minimálne o 50% t.j. na 300 €. V opačnom prípade 

bude musieť účastník konania uvažovať o skončení pomeru jeho predavača, čím by účastník 

konania vedel ušetriť nejakú finančnú čiastku potrebnú na zaplatenie uloženej pokuty. 

 K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci 

v celom rozsahu a 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. Podľa 

§ 4 ods. 1 písm. d) citovaného zákona „Predávajúci je povinný správne účtovať ceny pri predaji 

výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.“. 

Vyššie popísaným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa, 

čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za 

porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti predávajúceho a odvolací 

orgán nemôže prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov 

v podanom odvolaní. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je 

povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavania, rovnako aj zaškoliť 

svojich zamestnancov tak aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Finančné pomery 

účastníkov konania, ako aj podnikateľské pomery v regióne zákon neumožňuje zohľadňovať, 

sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty. 

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

strany účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

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 právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 



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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi 

konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania 

a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku 

represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov 

spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne 

odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-

výchovný účinok. Skutočnosti, na základe ktorých účastník konania žiada o zníženie pokuty, 

nie sú dôvodom, pre ktorý by odvolací orgán pristúpil k zníženiu pokuty. 

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 

20.10.2016.  

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 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 prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti správne účtovať ceny pri predaji 

výrobku. Zohľadnená bola tiež skutočnosť, že sankcionovaným konaním dochádza k priamej 

majetkovej ujme spotrebiteľa. Došlo tým zároveň k porušeniu zásad statočnosti pri predaji, 

následkom čoho dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor spotrebiteľov a k ohrozovaniu 

ekonomických záujmov spotrebiteľov nevhodným spôsobom. Odvolací orgán prihliadol tiež na 

skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, 

podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na ochranu ekonomických záujmov 

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. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola pokuta správnym orgánom uložená 

odôvodnene, v adekvátnej výške s cieľom, aby plnila preventívnu funkciu vo vzťahu 

k účastníkovi konania. 

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-03290416.  

 

 



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. 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0017/99/2017                                                        Dňa : 06.06.2017 

 

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 – MAX XL s.r.o., 

Jarková 108, 049 41 Pača, IČO: 44 404 522, kontrola vykonaná dňa 23.09.2016 

v prevádzkarni Elektro, Šafárikova 106, Rožňava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0396/08/16, zo dňa 

30.11.2016, 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 400,- €,  slovom: štyristo eur, pre porušenie § 13 

vyššie citovaného 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/0396/08/16, zo dňa 

30.11.2016  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 – MAX XL s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovenia § 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 23.09.2016 v prevádzkarni Elektro, 

Šafárikova 106, Rožňava zistené, že účastník konania porušil povinnosť 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 v zákonom stanovenej lehote 

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 uvádzať písomne poskytované 

informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka čo účastník konania porušil. 

Dňa 23.09.2016 v prevádzkarni Elektro, Šafárikova 106, Rožňava, vykonali inšpektori SOI 

kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie uvedenej 

povinnosti, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku (2 ks 

chladnička s mrazničkou HOTPOINT ARISTON XH8TI á 499,- €) v celkovej hodnote  

998,- €, u ktorého bol zistený nedostatok v plnení informačných povinností a to uvádzanie 

písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a upozornení uvedených v návode na 

použitie len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.   

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 uvádza, že výšku uloženej pokuty považuje za 

neadekvátnu, nakoľko inšpektori vykonali kontrolu 46 druhov ponúkaných výrobkov 

(chladiace zariadenia) a v jednom nenašli užívateľský manuál v slovenskom jazyku, pričom 

tento výrobok v ten deň účastník konania vybalil a dal na podstavec, kde si nevšimol, že 

slovenský manuál nebol priamo vo výrobku, ale prilepený na obale, ktorý pravdepodobne 

vyhodili spolu s obalom. Preto sme hneď po zistení danej skutočnosti, oslovili dodávateľa, 

ktorý daný manuál poslal mailom a zo súboru ho účastník konania vytlačil a priložil k výrobku 

ešte počas kontroly. Účastník konania ďalej uvádza, že dané výrobky nie sú určené priamo na 

predaj, ale len ako výstavné kusy na pozretie spotrebiteľom a v prípade aj spolu s pribaleným 

návodom v slovenskom jazyku a každý zákazník je poučený, informovaný o spôsobe použitia 

výrobku aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho používania. Účastník konania 

uvádza, že návod v kodifikovanej podobe štátneho jazyka bol počas kontroly doplnený 

k výrobku a tým boli zistené nedostatky odstránené. Účastník konania uvádza, že ide 

o predajňu, ktorá sa dostatočne až nadštandardne stará o svojich zákazníkov, pričom dodržiava 

zákon o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania uvádza, že si je vedomý, že návod 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka sa v chladničke počas kontroly nenachádzal, ale počas 

kontroly bol doplnený a chybu napravili. Záverom žiada účastník konania o prihliadnutie na 

uvedené skutočnosti a o zmenu rozhodnutia. 

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 § 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, nie je týmto 

dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený 

skutkový stav pri kontrole zo dňa 23.09.2016, na svoju obranu však uvádza, že vytknuté 

nedostatky boli ihneď odstránené. Odvolací orgán túto skutočnosť síce vníma pozitívne, avšak 

táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 

predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich 

príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie. Prijatie príslušných 

opatrení je  povinnosťou účastníka konania, a teda taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho 

zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona. 



Odvolací orgán nemohol prihliadnuť na argument účastníka konania, že nedostatky tovaru 

sa týkali iba 1 druhu výrobku z celkového počtu 46 kontrolovaných výrobkov v prevádzke, 

nakoľko uvedený argument je subjektívneho charakteru, ktorý by zbavoval účastníka konania 

jeho objektívnej zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie zákonom stanovených 

povinností. 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 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 ohrozovanie delikty, a preto nie je nevyhnutné, 

aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. Čo sa 

týka námietky účastníka konania, že dané výrobky nie sú určené priamo na predaj, ale ide len 

o výstavné kusy, odvolací orgán sa s ňou nestotožnil nakoľko z inšpekčného záznamu 

nevyplýva, že by kontrolovaný druh výrobku bol označený na prevádzke ako výstavný kus. 

K žiadosti účastníka konania o zmenu rozhodnutia, a teda zníženie uloženej pokuty 

odvolací orgán poukazuje 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 výrazným spôsobom 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.  

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 porušenie povinností ustanovených 

v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. 

Odvolací orgán prihliadol na opomenutie účastníka konania uvádzať písomne poskytnuté 

informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, nakoľko 1 druh výrobku obsahoval písomne poskytované informácie o spôsobe použitia 

a upozornení uvedených v návode na použitie len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka. Predmetný nedostatok považuje odvolací orgán za závažný, nakoľko 

spotrebiteľ v dôsledku neho nedisponuje zrozumiteľnou informáciou predovšetkým vo vzťahu 



k spôsobu 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 a zároveň 

bol spotrebiteľ i potencionálne ohrozený na majetku. 

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-

03960816. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0218/99/2017                                                       Dňa : 27.06.2017 

 

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 – Alena Mičová, 

Bernolákova 823/6, 909 01 Skalica, IČO: 35 496 746, kontrola vykonaná dňa 22.11.2016 

v prevádzkarni – Svadobný salón Michaela, Štefánikova 9, Skalica, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,  

č. P/0456/02/2016, zo dňa 03.03.2017, 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, § 18 ods. 10 

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/0456/02/2016, zo dňa 

03.03.2017 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 – Alena Mičová –  peňažnú pokutu vo 

výške 350 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1, § 18 ods. 10 

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 dňa 22.11.2016 v prevádzkarni – Svadobný salón Michaela, 

Štefánikova 9, Skalica, zistené porušenie povinnosti pred uzatvorením zmluvy, spotrebiteľovi 

jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá 



musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu 

o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na nazretie. 

     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 pred uzatvorením zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; 

riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá 

musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu 

o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na nazretie; čo účastník 

konania porušil. 

Dňa 22.11.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzkarni Svadobný salón 

Michaela, Štefánikova 9, Skalica,  pri výkone ktorej bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI 

nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom 

informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly 

nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

Uvedený konaním sa účastník konania dopustil porušenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 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 sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

Zároveň bolo pri kontrole zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie 

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

a o vykonaní záručných opráv a na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase 

kontroly nenachádzal reklamačný poriadok. Uvedenou skutočnosťou bol porušený § 18 ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalej bolo kontrolou zistené, porušenie povinnosti viesť evidenciu o reklamáciách, 

ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju 

predložiť na nazretie, čím účastník konania porušil ustanovenia § 18 ods. 10 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

     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. 

Vo svojom odvolaní sa účastník konania odvoláva voči výške stanovenej pokuty. Žiaden zo 

zistených nedostatkov nepopiera a uvádza, že zistené priestupky boli ihneď v deň kontroly 

odstránené. Účastník konania uvádza, že svadobný salón je požičovňa šiat a nie predajňa. 

Reklamácie, alebo spory neriešia, nakoľko zákazníci tovar po zapožičaní vrátia. Vždy pred 

požičaním sa zo zákazníkom minimálne tri krát osobne stretnú ( pri výbere šiat, na skúške a pri 

odovzdaní šiat) kde sa následne zapožičaná vec (svadobné šaty, spoločenské šaty, detské šaty 

a obleky) upraví na mieru ako si zákazník želá. Preto k reklamáciám neprichádza. Účastník 

konania tiež poukazuje na to, že jeho firma je malá miestna, kde obsluhuje majiteľ, ktorý ku 



každému pristupuje individuálne a každému venuje svoj čas. Nie sú žiaden veľký obchodný 

reťazec, kde denne prejde množstvo ľudí. Poukazuje na to že je iné ak si zákazníci tovar 

zakupujú a požičiavajú. Účastník konania uvádza, že jeho obraty sa nepohybujú vo vysokých 

číslach a preto je pre neho pokuta 350 EUR privysoká a žiada o polovičné zníženie pokuty, 

prípadne jej odpustenie. 

Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo 

zistené vykonanou kontrolou SOI zo dňa 22.11.2016. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil 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, riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, 

povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe 

vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu 

dozoru ju predložiť na nazretie. 

Správny orgán na námietku účastníka konania ohľadne toho, že nejde o predajňu ale 

požičovňu uvádza, že to nemá žiaden vplyv na rozhodnutie, ako aj na výšku uloženej sankcie. 

Podľa § 2 ods. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, je predávajúcim 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. Povinnosťou predávajúceho je 

zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon o ochrane spotrebiteľa 

a ďalšie predpisy. 

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

strany účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

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  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. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania 

dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 

Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie zákonnej 

povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a bolo prvoradou povinnosťou účastníka 

konania zabezpečiť dodržiavanie zákonných predpisov na prevádzke.  

     Čo sa týka výšky uloženého postihu, prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 350 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Účastník konania je 

povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Správny orgán 

pri ukladaní sankcie zvážil aj to, že účastník konania porušil viaceré zákonné povinnosti. Výška 

uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na 

dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť.  

     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. 

Predmetnými nedostatkami účastník konania porušil celkom tri ustanovenia zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Následkom protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane 

porušenie vyššie uvedených povinností a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúcich 

práv spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú zo 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. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu 

k rozsahu informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia 

tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim 

a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, 

nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia 

sporov.  

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 umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi. Z uvedeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva 

pre predávajúceho povinnosť riadne, t. j. v súlade s právnymi predpismi, informovať 

spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady 

výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená povinnosť o týchto skutočnostiach informovať 

spotrebiteľa určenou formou a to prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý 

má byť umiestnený v prevádzkarni na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Povinnosť 

viesť evidenciu o reklamáciách má význam hlavne na účely kontroly orgánom dozoru, a preto 

v rámci zabezpečenia plynulého a bezproblémového výkonu kontroly je účastník konania, ako 

predávajúci, povinný viesť evidenciu o reklamáciách. Táto povinnosť je v zmysle ust. § 18 ods. 

10 zákona o ochrane spotrebiteľa doplnená aj obligatórnymi náležitosťami, ktoré má obsahovať 

evidencia o reklamáciách. 

     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. 

     Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému 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:04560216. 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 
Číslo : SK/0720/99/2016                                                        Dňa : 29.06.2017 

 

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 – Okresné stavebné 

bytové družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca, IČO: 31 622 704, kontrola vykonaná 

dňa 19.07.2016 a 09.08.2016 v sídle účastníka konania na drese Gočárova 252, Čadca proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

č. P/0273/05/2016, zo dňa 03.11.2016, 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 

450,00 EUR, slovom: štyristopäťdesiat eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 2 písm. 

a) a § 18 ods. 1 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 Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0273/05/2016, zo dňa 03.11.2016 

potvrdzuje.  

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Okresné stavebné bytové družstvo Čadca –  

peňažnú pokutu vo výške 450 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 4  

ods. 2 písm. a) 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 zákona č. 397/2008 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

     Inšpektormi SOI bolo v sídle účastníka konania Okresné stavebné bytové družstvo 

Michalovce, Plynárenská č. 1, 070 01 Michalovce, pri kontrole vykonanej dňa 19.07.2016 

a 09.08.2016 zistené porušenie povinností správne účtovať ceny pri poskytovaní služieb, 

ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu a riadne informovať spotrebiteľa 

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

     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 správne účtovať ceny pri 

poskytovaní služieb; neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov, kde možno 

reklamáciu uplatniť; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bola dňa 19.07.2016 a 09.08.2016 vykonaná kontrola v sídle účastníka 

konania Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, Čadca. Predmetom kontroly bolo 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 448/2016 a bolo počas nej zistené, že účastník konania je 

vlastníkom bytov vo vchode C bytového domu na Hurbanovej ulici v Čadci vo vyúčtovaní za 

rok 2014 vyúčtoval 1,98 € za byt ako náklad za výkon funkcie domového dôverníka a zástupcu 

vlastníkov bytov, hoci táto funkcia nebola 3 mesiace obsadená a ani odmena nebola nikomu 

vyplatená, čím účastník konania nesprávne účtoval ceny pri poskytovaní služieb. Ďalej bolo 

zistené že spotrebiteľovi (vlastníkovi bytu číslo ..., podlahová plocha 67,91 m², na 4. poschodí 

vchodu ... bytového domu na ... bola zo strany účastníka konania zaslaná „Upomienka za 

nezaplatenie platieb nájomného za rok 2014“, hoci spotrebiteľ, po prekontrolovaní predloženej 

dokumentácie, nebol v omeškaní s úhradami zálohových platieb a za  túto „Upomienku“  si 

účastník konania vyúčtoval sumu 7,90 € v zmysle cenníka poplatkov, položka 13 – poplatok za 

vystavenie upomienky, hoci v zmysle Stanov účastníka konania (článok 115) sa tieto poplatky 

vzťahujú len na členov družstva – nájomníkov a primerane aj na členov družstva – vlastníkov, 

pričom však spotrebiteľ – vlastník bytu číslo 32 nie je členom účastníka konania, teda mu boli 

ukladané povinnosti bez právneho dôvodu. Počas vykonanej kontroly bolo tiež zistené, že 

spotrebiteľ – vlastník bytu číslo 32 – dňa 12.04.2016 zaslal účastníkovi konania reklamáciu na 

vyúčtovanie za rok 2014, na ktorú účastník konania písomne odpovedal dňa 11.05.2016 s tým, 

že reklamáciu vyúčtovania za rok 2014 si spotrebiteľ mohol uplatniť len v lehote do 30.06.2015 

a aj v reklamačnom poriadku zo dňa 25.10.2010 v článku II bolo uvedené, že spotrebiteľ má 

právo na uplatnenie reklamácie do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania, čo je však v rozpore 

s ustanoveniami  Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého zodpovednosť za vady je potrebné 

uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď 

nadobúdateľ vytkol vady, pričom premlčacia lehota je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo 

mohlo vykonať po prvý krát, týmito informáciami, ktoré sa nachádzali nielen v liste 

spotrebiteľovi, ale aj v reklamačnom poriadku, účastník konania riadne neinformoval 

spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Uvedeným konaním došlo k porušeniu 

povinností podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 2 písm. a) a § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa.   

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. 

  V článku II. podaného odvolania účastník konania prostredníctvom svojho právneho 

zástupcu navrhuje, aby odvolací orgán prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu 

orgánu na nové rozhodnutie. Podľa § 8a zákona o vlastníctve bytov vlastníci bytov uzatvoria 

so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy sa schvaľuje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov. Schválená zmluva o výkone správy 

je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov, ak je podpísaná nadpolovičnou väčšinou vlastníkov 

bytov a správcom. Vlastníci bytov doručili správcovi podpísanú zmluvu nadpolovičnou 

väčšinou vlastníkov bytov. Zmluvu podpísal aj správca. Z toho dôvodu je zmluva platná 

a záväzná. Podľa článku VI. Bod 2 zmluvy o výkone správy sú vlastníci bytov povinní v súlade 

so zmluvou o výkone správy poukazovať na účet domu mesačne vopred preddavky do Fondu 



prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „FPUO“), výšku preddavku určia vlastníci v dome tak, 

aby boli pokryté predpokladané náklady. Predpis mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu 

pozostáva z pevnej časti FPUO. Vlastníci bytov si určili preddavok do fondu s tým, že suma za 

výkon funkcie domového dôverníka bola stanovená sumou 0,66 € mesačne. O použití tohto 

fondu rozhodujú výlučne vlastníci bytov daného bytového domu. Účastníkovi konania bolo 

doručené uznesenie vlastníkov bytov, ktorí súhlasili s ponechaním finančných prostriedkov za 

uvedené obdobie v tomto fonde. Účastník konania je toho názoru, že správny orgán nemá 

oprávnenie vykonávať u účastníka konania – správcu, hospodárenie s FPUO – kontrolovať 

a vyhodnocovať jednotlivé zálohové platby. Správny orgán konštatoval aj porušenie povinnosti 

účastníka konania – účastník konania nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu – upomienka vo výške 7,90 € v zmysle cenníka poplatkov účastníka konania. Správny 

orgán konštatoval, že vlastník bytu č. ... nie je členom družstva, z toho dôvodu nie je možné mu 

účtovať poplatok za upomienku. Účastník konania ako správca bytového domu stanovil vo 

svojom cenníku náklady, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávok z titulu výkonu správcovskej 

činnosti. Bolo preukázané, že v čase doručenia upomienky bol vlastník bytu č. 32 v omeškaní 

s úhradou za užívanie bytu. Správny orgán nesprávne aplikoval na daný skutkový stav Stanovy 

OSBD Čadca. V prípade porušenia § 18 ods. 1 ohľadom riadneho neinformovania spotrebiteľa 

o podmienkach a spôsobe reklamácie je účastník konania názoru, že zákon č. 182/93 Z. z. je 

zákon lex specialis. V tomto zákone je taxatívne stanovený obsah zmluvy o výkone správy. 

Povinnosti zmluvných strán sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona. Podľa 

zmluvy o výkone správy si zmluvné strany v článku V. bod 2 dohodli, že vyúčtovanie nákladov 

preplatok, nedoplatok sú povinní účastníci tohto zmluvného vzťahu vysporiadať do 30 dní odo 

dňa doručenia vyúčtovania. Účastník konania riadne informoval aj v reklamačnom poriadku 

o podmienkach a spôsobe reklamácie. Nemožno sa stotožniť s názorom správneho orgánu, 

ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza, že reklamácie je možné uplatniť vo všeobecnej 

premlčacej lehote v zmysle Občianskeho zákonníka. Účastník konania v reklamačnom 

poriadku v zmluve o výkone správy len uvádza spôsob, čas reklamácie. Neuvádza vo svojom 

reklamačnom poriadku, že účastníkom konania zanikajú ich práva v zmysle Občianskeho 

zákonníka. V článku III. odvolania podľa účastníka konania musí správny orgán svoje 

prvostupňové rozhodnutie odôvodniť tak, aby bolo pre účastníka konania dostatočné 

a presvedčivé. Upretie práva dozvedieť sa o príčinách takéhoto rozhodnutia odníma možnosť 

účastníkovi konania náležite skutkovo a právne argumentovať proti takémuto rozhodnutiu. 

Z tohto dôvodu je rozhodnutie správneho orgánu pre nedostatok odôvodnenia 

nepreskúmateľné. Porušenie povinností účastníka konania v citovanom rozhodnutí nie je 

preukázané. Z uvedených dôvodov účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán zrušil 

prvostupňové rozhodnutie č. P/0273/05/2016 zo dňa 03.11.2016, resp. zastavil správne konanie 

voči účastníkovi konania. 

      K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového 

správneho orgánu dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil 

skutkový stav. Pre správny i odvolací orgán je rozhodujúce porušenie zákonnej povinnosti, 

ktoré bolo spoľahlivo zistené kontrolou vykonanou inšpektormi SOI dňa 19.07.2016 a 

09.08.2016. Pri postihovaní účastníka konania správny orgán postupoval na základe zákona 

o ochrane spotrebiteľa. V zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je 

predávajúci povinný správne účtovať ceny pri poskytovaní služieb, čo účastník konania porušil. 

Počas kontroly účastníka konania bolo zistené, že vlastníkom bytov vo vchode ... vo vyúčtovaní 

za rok 2014 vyúčtoval 1,98 € za byt ako náklad za výkon funkcie domového dôverníka 

a zástupcu vlastníkov bytov, hoci táto funkcia nebola 3 mesiace obsadená a ani odmena nebola 

nikomu vyplatená. Účastník konania k uvedenému porušeniu argumentoval námietkou, 

v zmysle ktorej sú vlastníci bytov viazaní zmluvou o výkone správy a súhlasili s ponechaním 

finančných prostriedkov vo fonde. Odvolací orgán k uvedenej námietke uvádza, že správny 



orgán skúmal opodstatnenosť účtovania sumy 1,98 € vlastníkom bytov a súvislosť 

s poskytnutou službou za uvedenú sumu. Keďže počas 3 mesiacov nebola služba domového 

dôverníka a vlastníka bytov obsadená a odmena za výkon tejto funkcie vyplatená, došlo zo 

strany účastníka konania k nesprávnemu účtovaniu bez ohľadu na súhlas vlastníkov bytov 

ponechať zaplatenú sumu vo fonde a viazanosťou zmluvy o výkone správy. Tvrdenie účastníka 

konania o absentujúcom oprávnení správneho orgánu vykonávať u účastníka konania kontrolu 

a hodnotenie jednotlivých zálohových platieb odvolací orgán uvádza, že pri kontrolách nebolo 

preverované hospodárenie s FPUO, ale správnosť koncoročného vyúčtovania v zmysle zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Ohľadom nedodržania povinností účastníka konania podľa § 4 ods. 2 

písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník konania argumentoval nesprávne aplikovanými 

Stanovami OSBD zo strany správneho orgánu a odvolávania sa na cenník nákladov, ktoré 

súvisia s vymáhaním pohľadávok z titulu výkonu správcovskej činnosti, k čomu odvolací orgán 

uvádza, že poplatok za upomienku bol účtovaný v zmysle uznesenia Predstavenstva OSBD č. 

46/2014 podľa platného cenníka vo výške 7,90 € a bol zaúčtovaný do ročného vyúčtovania za 

rok 2014. Stanovy OSBD s deklarovaním, že sú základným vnútrodružstevným predpisom, 

s uvedením že tieto stanovy s dodatkami boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 

27.03.2009 a nadobudli účinnosť dňom uloženia do zbierky listín obchodného registra, ako aj 

podľa čl. 115 týchto stanov (Čl. 115 Pokiaľ sa v týchto stanovách hovorí o členoch – 

nájomcoch, vzťahujú sa primerane tieto ustanovenia na členov – vlastníkov s výnimkou 

prípadov, ktoré riešia osobitné zákony, najmä Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z. z. 

a zmluva o výkone správy), a ďalej spolu s vymedzením kto je člen družstva, orgánov družstva, 

schôdze predstavenstva, a iné upravujúce ustanovenia (články stanov) nebola zistená 

povinnosť, aby sa stanovy družstva a prijaté uznesenie predstavenstva OSBD na zasadnutiach 

predstavenstva OSBD týkali aj nečlenov družstva. Z toho dôvodu správny orgán nemohol 

aplikovať na daný skutkový stav Stanovy OSBD Čadca a rovnako ich nemohol aplikovať ani 

samotný účastník konania pri postihovaní vlastníka -  nečlena družstva. V prípade porušenia  

§ 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a námietky účastníka konania o riadnom informovaní 

aj v reklamačnom poriadku správny orgán zistil, že účastník konania ako správca zaslal 

spotrebiteľovi písomnú odpoveď zo dňa 11.05.2016, v ktorej uviedol informáciu v znení: 

„Reklamáciu vo veci vyúčtovania zálohových úhrad a nákladov za užívanie bytu a vyúčtovanie 

fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2014 ste mali právo podať najneskôr do 30.06.2015.“ 

a podanie spotrebiteľa, v ktorom zaslal stanovisko k jednotlivým bodom, považoval za 

neopodstatnené. V reklamačnom poriadku zo dňa 25.10.2010 podľa Článku II. informuje 

účastník konania ako správca spotrebiteľa o práve na uplatnenie reklamácie v lehote „do 30 dní 

od doručenia vyúčtovania“, v doklade - Vyúčtovanie zálohových úhrad a nákladov za užívanie 

bytu za kalendárny rok, a to tiež v uvádzanej lehote – „...do 30 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovania.“ Účastník konania týmito informáciami o lehote na podanie reklamácie riadne 

neinformuje o podmienkach a spôsobe reklamácie, keďže v zmysle Občianskeho zákonníka 

nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe, 

ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa. Zodpovednosť 

účastníka konania ako predávajúceho pri poskytovaní služieb je v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa objektívnou zodpovednosťou, t. zn. že zodpovedá za porušenie zákonných 

povinností bez ohľadu za zavinenie, teda za následok. Odvolací 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 spočívajú v nesprávnom účtovaní cien pri poskytovaní služieb, ukladaní 

povinností spotrebiteľovi bez právneho dôvodu a riadnom neinformovaní spotrebiteľa 

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

odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti 



vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 2 písm. a) a § 18 ods. 1 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 450 € nie je 

vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu a zohľadňuje 

objektívne zistený skutkový stav. 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 následkom porušenia povinností zo strany účastníka konania boli 

spotrebitelia zo strany účastníka konania poškodení v prípade neoprávneného účtovania za 

službu, ktorá im nebola poskytnutá, rovnako ako aj ukladanie povinnosti účastníkom konania 

spotrebiteľovi bez akéhokoľvek právneho základu.  Ohľadom podnetu spotrebiteľa bol 

spotrebiteľ nútený sa svojich práv domáhať prostredníctvom orgánu kontroly, kde sa 

následným prešetrením podnetu spotrebiteľa a vykonanou kontrolou zo strany inšpektorov SOI 

potvrdila jeho opodstatnenosť a nesprávne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie služby. 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 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 zákona o ochrane spotrebiteľa 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 účastník konania je 

z titulu výkonu jeho činnosti povinný zachovávať a dodržiavať požadovanú úroveň odbornej 

starostlivosti voči spotrebiteľom, ktorí vystupujú vo vzťahu k účastníkovi konania ako slabšia 

strana a sú neraz vystavovaní svojvôli predávajúceho resp. poskytovateľa služby. Uložená 

pokuta je vo vzťahu k porušeniu zákonných povinností účastníka konania a z hľadiska možných 

následkov viac ako primeraná.  

     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-

02730516. 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0752/99/2016                                                        Dňa : 28.06.2017 

 

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 – Okresné stavebné 

bytové družstvo Michalovce, Plynárenská č. 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00172154, kontrola 

začatá dňa 30.05.2016 v sídle Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská č. 1, 

071 01 Michalovce, inšpekčný záznam bol spísaný v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice, dňa 08.06.2016 

a 09.06.2016, kontrola ukončená dňa 14.06.2016 prerokovaním a odovzdaním inšpekčného 

záznamu, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0313/08/2016, zo dňa 02.11.2016, 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. h) 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 Košiciach pre Košický kraj, č. P/0313/08/2016 zo dňa 

02.11.2016 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 uložil účastníkovi konania - Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce - 

peňažnú pokutu vo výške 600 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. h) 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 začatej dňa 30.05.2016 v sídle Okresného stavebného 

bytového družstva Michalovce, Plynárenská č. 1, 071 01 Michalovce a ukončenej dňa 

14.06.2016 prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu účastníkovi konania zistené 



porušenie povinnosti predávajúcim a to zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý 

umožňuje ich riadne použitie podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     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. 

V zmysle § 47 ods. 6 správneho poriadku, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé 

nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu 

opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Uvedené pochybenie spočíva v chybe v písaní 

zákonného ustanovenia zákona o vlastníctve bytov, a to: „§ 8b ods. 2 písm. b)“ zákona 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré odvolací orgán opravuje na : „§ 8b ods. 2 

písm. a)“ zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K uvedenej zjavnej nesprávnosti 

došlo pri administratívnom vyhotovaní rozhodnutia, pričom z citácie predmetného zákonného 

ustanovenia ako aj z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia jednoznačne vyplýva úmysel 

prvostupňového správneho orgánu podriadiť predmetný skutkový stav pod ustanovenie § 8b  

ods. 2 písm. a) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou správcu domu bolo zabezpečiť poskytovanie služieb 

spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bola dňa 30.05.2016 začatá kontrola v sídle účastníka konania, kontrola 

bola zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného pod číslom 512/16, pričom 

bolo zistené, že účastník konania ako správca bytového domu ..., vyúčtoval vo fonde prevádzky, 

údržby a opráv (ďalej len „FPÚaO“) za rok 2015 (a taktiež za roky 2013 a 2014) vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov v bytovom dome položku: „réžia údržby“ („REZ.UDR.“), 

pričom zo zmluvy o výkone správy zo dňa 07.03.2005 a jej dodatku č. 1/2008 s účinnosťou od 

01.01.2008 (ďalej len „zmluva o výkone správy“) nevyplýva účtovanie predmetnej položky.  

Podľa § 4 ods. 1 písm. h) „Predávajúci je povinný zabezpečiť predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,“ 

Podľa § 8b ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov“) „Pri správe domu je správca povinný hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy 

o výkone správy,“ 

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, 

ktorý umožňuje ich riadne použitie, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane 

spotrebiteľa v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. a) zákona o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov. 

     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 nasledovné: 

Ad 1: čo sa týka preukázania, že položka „réžia údržby“ predstavuje výdavky, ktoré by mali 

byť financované z fondu prevádzky, údržby a opráv - účastník konania uvádza, že samotné 

právo financovať náklady na údržbu z fondu opráv bytového domu umožňuje jednak zmluva 

o výkone správy jednak zákon o vlastníctve bytov, avšak ako uviedol žiadny právny predpis 

ani ustanovenia zmluvy o výkone správy nepredpisujú spôsob určenia ceny za výkon údržby. 

Podľa účastníka konania je teda vecou správcu bytového domu, aký spôsob výkonu údržby 



v súlade so záujmami vlastníkov bytov a nebytových priestorov a s odbornou starostlivosťou 

zvolí.  

Skutočnosť, že účastník konania zvolil na základe Výročného zhromaždenia delegátov 

OSBD spôsob výkonu údržby realizovaný kombináciou paušálneho poplatku (réžia údržby) 

a jednotkovou pevnou sumou za hodinovú sadzbu výkonu údržbárskych prác podľa názoru 

účastníka konania nie je v rozpore so žiadnym ustanovením zmluvy o výkone správy, resp. 

akýmkoľvek ustanovením zákona o vlastníctve bytov. 

Účastník konania ďalej uvádza, že vhodnosť zvoleného spôsobu financovania nákladov 

údržby správca preukázal pri vyúčtovaní, kde sa z dôvodu rozdelenia účtovania na paušálnu 

časť nazvanú réžia údržby a jednotkovú pevnú sumu za hodinovú sadzbu výkonu údržbárskych 

prác táto jednotková suma pomerne znížila. Ak by nebola účtovaná položka réžia údržby, 

jednotková pevná suma za hodinovú sadzbu výkonu údržbárskych prác by bola oveľa vyššia. 

Ad2: čo sa týka súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov s účtovaním položky „réžia 

údržby“ – účastník konania uvádza, že podľa stanov OSBD je zhromaždenia delegátov 

najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva 

a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu 

funkcie členskej schôdze, sú zároveň zástupcovia vlastníkov na bytových domoch.  

Ponechanie zvoleného spôsobu financovania údržby teda vyplýva z rozhodnutia najvyššieho 

orgánu družstva – Výročného zhromaždenia delegátov OSBD, ktorí sú zároveň zástupcovia 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Toto rozhodnutie sa však týkalo iba spôsobu výpočtu 

výšky ceny za údržbu, a to za účelom poskytnutia služby pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov čo najvýhodnejšie a s odbornou starostlivosťou. Účastník konania je toho názoru, že 

účtovanie položky „réžia údržby“ ako najvýhodnejšie riešenie financovania údržby je v súlade 

so záujmami vlastníkov.  

Financovanie údržby ako takej sa z fondu prevádzky, údržby a opráv nepochybne 

uskutočňuje na základe súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Napokon súhlas na 

účtovanie tejto položky z fondu prevádzky, údržby a opráv udelili i podpísaním samotnej 

zmluvy o výkone správy.  

Účastník konania je toho názoru, že ako správca neporušil žiadne ustanovenia zákona 

o vlastníctve bytov, zákona o ochrane spotrebiteľa ani ustanovenia zmluvy o výkone správy.  

Zároveň bol zvolený postup (spôsobu výkonu údržby kombináciou paušálneho poplatku, 

ktorý sa raz ročne vyúčtováva a jednotkovou pevnou sumou za hodinovú sadzbu výkonu 

údržbárskych prác) podľa názoru účastníka konania jednoznačne najvýhodnejším riešením pre 

vlastníkov bytov. Správca teda postupoval v súlade s § 8 b ods. 3 zákona o vlastníctve bytov: 

„Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, 

aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“ 

K tvrdeniu prvostupňového orgánu o tom, že účastník konania nepredložil doklad, z ktorého 

by bolo zrejmé, aké činnosti, resp. práce sú zahrnuté v položke réžia údržby, a na základe akého 

rozhodnutia bola táto položka vyúčtovaná vo fonde prevádzky údržby a opráv v predmetnom 

bytovom dome za roky 2013, 2014, 2015, účastník konania uvádza, že toto tvrdenie nie je 

pravdivé.  

Správca vo vyjadrení k inšpekčnému záznamu podrobne objasnil z čoho pozostáva položka 

réžia údržby. Správca v tejto časti uviedol, že sledovanie hospodárenia družstva je strediskové 

s plánovaným vyrovnaným hospodárskym výsledkom, pričom stredisko údržba je schválené 

ako nákladové stredisko. Keďže náklady tohto strediska sú vyššie ako prevádzkové výnosy, 

výška rozdielu je zúčtovaná (rozdelená) pomerom podlahových plôch jednotlivých bytových 

domov ako réžia údržby do Fondu prevádzky, údržby a opráv jednotlivých bytových domov 

maximálne do výšky Plánu schváleného Zhromaždením delegátov. Z toho vyplýva, že výška 

plánovanej réžie je rozdiel medzi plánovanými nákladmi strediska  a plánovanými 

prevádzkovými výnosmi strediska a používa sa na vykrytie predchádzajúceho plánovaného 



rozdielu v hospodárskom výsledku strediska údržba. Zároveň správca ozrejmil, že položka 

réžie údržby bola vyúčtovaná vo fonde prevádzky údržby a opráv na základe rozhodnutia 

Výročného zhromaždenia delegátov OSBD o ponechaní zvoleného spôsobu financovania 

údržby.  

Posúdenie uvedeného spôsobu financovania Inšpektorátom za neadekvátne podľa názoru 

účastníka konania nie je na mieste. Správca má totiž záujem na vyrovnanom hospodárskom 

výsledku strediska údržba iba z dôvodu, aby poskytol výkon služby iba za „náklady“, t.j. aby 

určil cenu údržby čo najvýhodnejšie.  

Vzhľadom na vyššie uvedené účastník konania navrhuje napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec 

vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie.  

     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. 

Z podkladov k rozhodnutiu jasne vyplýva, že účastník konania porušil povinnosť, uloženú mu 

zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

V zmysle § 1 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa „Tento zákon sa vzťahuje na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo 

ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.“ 

V zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúcim 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,“ 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Slovenská obchodná inšpekcia 

kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.“, pričom medzi osobitné 

predpisy je výslovne zaradený zákon o vlastníctve bytov, SOI teda kontroluje dodržiavanie 

povinností správcu domu ustanovených v zákone o vlastníctve bytov.  

Podľa § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka „Spotrebiteľskou zmluvou je 

každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.„ 

Správcom domu je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete 

podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Správca zodpovedá za 

všetky škody, ktoré vzniknú, ak si dôsledne neplní svoje povinnosti.  

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ustanovení § 8b ods. 2 písm. a) ukladá 

správcovi povinnosť pri správe domu „hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone 

správy,“. 

Z uvedených citovaných ustanovení zákona je zrejmé, že účastník konania poskytuje služby 

a má postavenie predávajúceho v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a teda je povinný 

poskytovať služby v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania je v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa okrem iného povinný poskytovať služby spôsobom, ktorý 

umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. Účastník konania ako poskytovateľ služby nesplnil 

vo vzťahu k spotrebiteľom (vlastníkom bytov a nebytových priestorov) svoju zákonnú 

povinnosť, tým došlo k porušeniu práv spotrebiteľov podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane 

spotrebiteľa – zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne 

a bezpečné použitie v spojení s § 8b ods. 2 písm. a) zákona o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov.  

Právna úprava zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je úprava, ktorá je pre 

vlastníkov ako spotrebiteľov priaznivejšia, pretože zohľadňuje osobitosti právneho vzťahu 

správcu a vlastníkov bytov ako spotrebiteľov založeného zmluvou o výkone správy. 

Nerešpektovaním povinnosti správcu pri výkone správy bytov a nebytových priestorov 



bytového domu v zmysle § 8b ods. 2 písm. a) zákona o vlastníctve bytov, neboli poskytnuté 

služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.  

K  odvolaniu odvolací orgán uvádza, že zo žiadneho ustanovenia zmluvy o výkone správy 

nevyplýva, oprávnenie účastníka konania vyúčtovať vo fonde prevádzky, údržby a opráv za rok 

2015 (tiež za roky 2013 a 2014) vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

položku: „réžia údržby“ („REZ.UDR.“), takého účtovanie nebolo schválené vlastníkmi 

bytov a nebytových priestorov. Rovnako takého oprávnenie nevyplýva ani zo žiadneho 

ustanovenia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

V čl. VII bod 13 zmluvy o výkone správy je uvedené „Prostriedky FPÚaO môže správa 

použiť len na financovanie opráv, údržby a investícií s vykonaním ktorých súhlasia vlastníci 

podľa ustanovenia § 14 ods. 2,3 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov, okrem 

financovania nákladov domu, ktoré súvisia s rozsahom oprávnenia správcu podľa čl. VII 

odstavec 10 tejto zmluvy.“ Pričom v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 a 3 zákona o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov osobami oprávnenými rozhodovať sú výlučne vlastníci bytov 

a nebytových priestorov v dome. Z článku VII ods. 10 zmluvy o výkone správy nevyplýva, že 

by rozsah oprávnenia správcu disponovať s prostriedkami FPÚaO zahrňoval aj oprávnenie 

rozhodnúť o to, že z FPÚaO bude financovaná položka „réžia údržby“. V tejto súvislosti 

odvolací orgán upriamuje svoju pozornosť práve na článok X ods. 12 písm. c) zmluvy o výkone 

správy, podľa ktorého „Do výlučnej pôsobnosti schôdze vlastníkov bytov patrí c)schvaľovanie 

plánu tvorby finančnej výšky a použitia prostriedkov FPÚaO na príslušný kalendárny rok 

s výhľadom na budúci rok.“ 

Ďalej, za účelom preukázania spôsobu určenia ceny za výkon údržby účastník konania 

predložil Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Michalovce (ďalej len „stanovy“), 

pričom účastník konania uviedol, že spôsob výkonu údržby bol zvolený na základe rozhodnutia 

Výročného zhromaždenia delegátov. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že družstvo ako právnická osoba súkromného práva má vždy 

postavenie podnikateľa. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), stanovy sú 

základným korporačným dokumentom, v ktorom sú upravené ciele družstva, ako aj špecifické 

črty vnútornej organizácie družstva. Stanovy družstva sú jeho základným vnútrodružstevným 

predpisom.  

V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať na jednej strane postavenie účastníka konania ako 

správcu bytov podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a na strane druhej 

postavenie družstva ako obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Teda, aj napriek 

tomu, že účastník konania je zároveň obchodnou spoločnosťou – družstvom vo vzťahu 

k vlastníkom bytov a nebytových priestorov vystupuje v postavení správcu bytového 

domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a je jeho povinnosťou vo 

vzťahu k vlastníkom bytov a nebytových priestorov riadiť sa ustanoveniami 

upravujúcimi právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ a teda zákonom 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

K Zhromaždeniu delegátov, odvolací orgán uvádza, že v zmysle čl. 73 bodu 1 stanov je 

„...najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva 

a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu funkcie členskej schôdze.“ 

Zhromaždenie delegátov je teda primárne zhromaždením členov družstva, ako obchodnej 

spoločnosti, a nie schôdzou alebo zhromaždením vlastníkov bytov a nebytových priestorov.   

Odvolací orgán má za to, že účastník konania nepreukázal, že rozhodnutím Zhromaždenia 

delegátov bol oprávnený zaväzovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

K porušeniu povinnosti poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie, 

odvolací orgán uvádza, že pod riadnym poskytnutím služby sa rozumie poskytnutie služieb 

v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami ako aj v súlade so zákonnými 



požiadavkami, nerešpektovanie uvedených povinností bolo kvalifikované ako konanie, 

ktorým účastník konania nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich 

riadne použitie. Konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. h) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. a) zákona o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov.  

K uloženému postihu odvolací orgán uvádza, že prvostupňový správny orgán uložil výšku 

postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 600 EUR nie je 

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

pokuty 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. Odvolací 

orgán sa naďalej sa domnieva, že skutočnosti uvádzané účastníkom konania sú subjektívne 

a nemajú žiaden vplyv na výšku uloženej pokuty.  

Čo sa týka uloženého postihu, odvolací orgán sa zaoberal samotnou výškou uloženej pokuty 

vo vzťahu k zistenému porušeniu zákona, pričom dospel k záveru, že táto je adekvátna 

k závažnosti protiprávneho konania, následkom porušenia a jeho trvaniu. Odvolací orgán po 

preskúmaní napadnutého rozhodnutia zistil, že pri odôvodnení výšky uloženej pokuty správny 

orgán prvého stupňa uviedol skutočnosti, na ktoré prihliadal pri jej uložení v tomto konkrétnom 

prípade, táto je teda riadne odôvodnená a v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty 

očakáva nielen preventívny, ale aj represívny účinok. Odvolací orgán nepristúpil 

k prehodnoteniu výšky uloženej sankcie, nakoľko okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo 

svojom odvolaní boli odvolacím orgánom vyhodnotené ako nedôvodné a nemajúce vplyv na 

požadované zrušenie uloženej pokuty. 

     V odvolaní účastník konania zistený 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 ukladaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na to, že poskytovateľ služieb - správca 

svojim konaním, t.j. nerešpektovaním povinností správcu pri správe bytov a nebytových 

priestorov nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie. 

Predmetnou úpravou je sledovaná najmä úprava majetkových práv spotrebiteľov ako aj 

rešpektovanie práva spotrebiteľa na riadny výkon správy, ktoré vlastníci opodstatnene 

očakávajú.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že účastník konania 

ako správca domu, ktorý spotrebiteľovi poskytuje služby, je povinný dodržiavať všetky 

zákonom stanovené podmienky poskytovania služieb. Za ich dodržiavanie 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-

03130816. 

 

 

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. 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0011/99/2017                                                        Dňa : 26.06.2017 

 

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 – TUSI SLOVAKIA 

s.r.o., sídlo: Strojárska 4114, 069 01 Snina, IČO: 47 080 353, kontrola vykonaná dňa 

09.08.2016 v prevádzkarni Bufet pod Kameňom, Areál biokúpaliska, Sninské rybníky, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 

kraj, č. P/0300/07/16 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 500,- EUR, 

slovom: päťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. 

b) 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 Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0300/07/16 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 Prešove pre 

Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – TUSI SLOVAKIA s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 500,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), 

§ 16 ods. 1 písm. b) 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 09.08.2016 v prevádzkarni účastníka 

konania – Bufet pod Kameňom, Areál biokúpaliska, Sninské rybníky zistené, že tento porušil 



povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, miery 

alebo správneho množstva, povinnosť oznámiť pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto 

informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, porušil 

povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne 

a porušil tiež povinnosť 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. 

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; oznámiť 

pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku, 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom; vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne; umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil.  

Dňa 09.08.2016 v prevádzkarni Bufet pod Kameňom, Areál biokúpaliska, Sninské rybníky 

vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 4 ods. 1 písm. a), § 10a 

ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone 

kontroly bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o účtovanej hmotnosti 1 porcie Kuracieho 

rezňa 150 g a hranoliek 150 g á 3,99 EUR/porcia, nakoľko v čase kontroly sa v kontrolovanej 

prevádzkarni nachádzala len poloautomatická váha typ KOB 10, ktorá bola opatrená neplatnou 

overovacou značkou zo dňa 26.06.2012. Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie 

povinnosti jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym 

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.“). Zároveň bolo zistené, že 

ku kontrolnému nákupu, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 3,99 EUR, a ktorý pozostával 

z 1 porcie Kuracieho rezňa 150 g a hranoliek 150 g á 3,99 EUR/porcia, bol zo strany 

predávajúceho vydaný doklad o kúpe, na ktorom nebola uvedená adresa prevádzkarne. 

Inšpektormi SOI bolo zistené aj porušenie povinnosti podľa § 18  ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi sa nenachádzal reklamačný poriadok, teda spotrebitelia neboli riadne 

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

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.  

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

o ochrane spotrebiteľa zodpovedá v plnom rozsahu. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že podklad pre správne konanie, inšpekčný 

záznam z kontroly zo dňa 09.08.2016, ako aj rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0300/07/16 zo dňa 28.11.2016 je 

nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a dôkazov, skutkový stav je nedostatočne 

a neobjektívne zistený, bolo porušené právo na obhajobu, právo na riadny a spravodlivý proces 

a rozhodnutie neobsahuje predpísané náležitosti vo výroku a v odôvodnení rozhodnutia. Tvrdí, 



že správnemu orgánu prináleží dokázať skutočnosti, ktoré tvrdí, a na ktorých zakladá svoje 

začatie správneho konania a vydanie rozhodnutia. Účastník konania sa k oznámeniu o začatí 

správneho konania písomne vyjadril, avšak to správnemu orgánu nebránilo dokázať tie 

skutočnosti, ktoré sú prekážkou právnej účinnosti skutočností obsiahnutých v podklade pre 

správne konanie ako aj v samotnom rozhodnutí. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že 

riadne formulovaný výrok a v ňom v prvom rade konkrétny popis skutku, miesta a času je 

nezastupiteľná časť rozhodnutia, z ktorého je možné zistiť, či a aká povinnosť bola porušená 

a aké opatrenia alebo sankcie boli uložené. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do 

výroku svojho rozhodnutia, poruší ustanovenie § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Účastník 

konania sa vyjadril, že žalovaný vo výroku rozhodnutia vec nesprávne právne posúdil. Pokiaľ 

ide o právne posúdenie veci, v tejto súvislosti ide aj o nedostatočné zistenie skutkového stavu 

veci. Účastník konania ďalej tvrdí, že podľa právnej teórie a súdnej praxe nesprávnym právnym 

posúdením veci je omyl správneho orgánu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. Účastník 

konania sa vyjadril, že z výroku rozhodnutia nie je jednoznačne zrejmé, za čo je účastník 

konania postihovaný, či za používanie neplatnej váhy alebo za neumožnenie spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť odpredanej hmotnosti predávaných výrobkov, najmä ak účastník 

konania už od začiatku namietal uvedené tvrdenie inšpektorov. Podľa účastníka konania boli 

hmotnosti predávaných výrobkov v priebehu kontroly odsúhlasené na platnej váhe, o čom 

svedčia aj hmotnosti uvedené v rozpise kontrolného nákupu. Účastník konania aj naďalej tvrdí, 

že spotrebiteľom bolo umožnené prekontrolovať si správnosť hmotnosti odpredaných tovarov. 

Účastník konania uvádza, že odôvodnenie prvostupňového orgánu na str. 5 prvý odsek, 

považuje za irelevantné, nakoľko nie je postihovaný za porušenie § 8 ods. 1 zákona č. 142/2000 

Z. z. o metrológii v znení neskorších zmien, ale za porušenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý neukladá povinnosť používať pri predaji platné váhy, ale len 

ukladá povinnosť predávajúcemu umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

uvedených údajov, v tomto prípade údaje o správnej hmotnosti. Účastník konania 

poznamenáva, že pokiaľ by inšpektori nezistili hmotnosti odpredaných tovarov, tak by ani 

nemohli do rozpisu kontrolného nákupu uviesť hmotnosti týchto tovarov, nakoľko podľa 

názoru prvostupňového správneho orgánu tieto hmotnosti nemali ako zistiť, keďže ich nevážili. 

Podľa názoru účastníka konania neobstojí konštatovanie správneho orgánu, že inšpektori 

uviedli do rozpisu hmotnosti tovarov tak, ako boli uvedené v ponukovom lístku, nakoľko do 

rozpisu kontrolného nákupu sa uvádzajú údaje o hmotnosti zistené pri kontrole vážením. Pokiaľ 

by bol stav taký, ako uvádza správny orgán, tak v rozpise by sa mali nachádzať len názvy 

predaných výrobkov bez uvedenia ich hmotnosti, nakoľko podľa stavu opísaného inšpektormi 

hmotnosti odpredaných tovarov nebolo možné zistiť. Do rozpisu kontrolného nákupu sa 

uvádzajú údaje tak, ako boli zistené a nie tak, ako mali byť uvedené v ponukovom lístku. 

Účastník konania tiež tvrdí, že vzhľadom k nedostatočnému opisu skutkového stavu, 

nezabezpečeniu dôkazov ohľadom postupu pri zabezpečení odsúhlasenia hmotnosti predaných 

tovarov v priebehu kontroly je preňho rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0300/07/16 zo dňa 28.11.2016 neurčité, 

nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a zmätočné. Účastník konania zároveň uvádza, že 

formálne citovanie právneho ustanovenia bez bližšieho uvedenia presného opisu skutku 

a následným nepredložením dôkazu o tvrdení správneho orgánu nepreukazuje porušenie 

povinnosti účastníkom konania; nepostačuje len konštatovať porušenie právneho predpisu  

bez ďalšieho opisu skutku tak, aby nebolo možné ho zameniť s iným; tvrdí, že správny orgán 

neuviedol v odôvodnení rozhodnutia, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, 

pričom zoznam týchto podkladov mal správny orgán uviesť do odôvodnenia rozhodnutia, čo je 

podľa účastníka konania v rozpore s ustanovením § 47 ods. 3 Správneho poriadku a zásadou 

obsahovosti rozhodnutia. Účastník konania tiež poukazuje na jednostrannosť a účelovosť 

vedenia správneho konania správnym orgánom bez akceptovania zásady súčinnosti pri 



správnom konaní. Účastník konania tvrdí, že správny orgán nenariadil pred vydaním 

rozhodnutia ústne pojednávanie, čím sa nemohol pred vydaním rozhodnutia k veci vyjadriť  

ústne, a tým ho správny orgán postavil do nevýhodnejšej pozície a na podporu svojej 

argumentácie sa odvoláva na nález Ústavného súdu SR č. 231/2010 a rozsudok NS SR  

č. 5Sžo/235/2010. Účastník konania zároveň poznamenáva, že aj odporúčanie Výboru 

ministrov Rady Európy o správnych sankciách vyjadrilo princíp viazanosti právom v čl. 1, 

v ktorom európske správne právo rozšírilo správne konanie o záruky – právo byť vypočutý. 

Ďalej uvádza, že o vykonaných dôkazoch nebola nikdy správnym orgánom prvého stupňa 

spísaná riadna zápisnica (za účasti účastníka konania) a v konaní pred správnym orgánom 

prvého stupňa sa nemohol vyjadriť k veci ústne, nemal možnosť byť prítomný pri výsluchu 

svedkov a nemohol im klásť otázky, pričom sa ústneho pojednávania vopred nevzdal. Účastník 

konania uvádza tvrdenie, že podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR „správny orgán je povinný 

procesné práva obvineného z priestupku plne rešpektovať a nie až vtedy, ak sa ich plnenia 

dožaduje“. Účastník konania zároveň poznamenáva, že správny orgán vôbec nenariadil ústne 

pojednávanie ani neoznámil účastníkovi konania, že bude vykonávať dokazovanie mimo 

ústneho pojednávania. Ďalej tvrdí, že samotný inšpekčný záznam nepostačuje na preukázanie 

tých skutočností, ktoré sú pre posúdenie veci relevantné; inšpekčný záznam nie je 

akceptovateľným riadnym dôkazom ohľadom správnosti postupu pri odsúhlasovaní 

kontrolného nákupu – podaného množstva jedla a prílohy; inšpekčný záznam sa nemôže stať 

listinným dôkazom len preto, že je zachytený na papieri, nakoľko papier je len nosičom 

informácie o možnom dôkaznom prostriedku. Účastník konania v odvolaní zároveň namietal, 

že kontrolný orgán nedodržal ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu, keď opatrenie na mieste inšpektor neoznámil ústne kontrolovanej osobe. 

Uvedené nezákonné konanie predstavuje podľa účastníka konania nezákonnosť vydaného 

opatrenia na mieste. Podľa názoru účastníka konania je aj výrok opatrenia na mieste neurčitého 

charakteru, nakoľko nie je z neho zrejmé, o aké konkrétne opatrenie má ísť, nakoľko je v ňom 

uvedené „...zakazujem používanie neoverených meradiel alebo meradiel nezodpovedajúcich 

osobitným predpisom...“. Účastník konania poznamenáva, že neuvedenie potrebných 

obsahových náležitostí vo výroku opatrenia na mieste spôsobuje nepreskúmateľnosť opatrenia 

pre nedostatok dôvodov. Podľa účastníka konania má opatrenie na mieste vo vzťahu k nemu 

povahu tzv. sankcie, resp. rozhodnutia, ktoré ako také spôsobuje účastníkovi konania určitú 

ujmu. Účastník konania vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti poukazuje na nezákonnosť 

opatrenia na mieste, nakoľko opatrenie na mieste ako rozhodnutie nebolo účastníkovi konania 

doručené; účastník konania ani nemohol podať námietky proti tomuto opatreniu. Účastník 

konania ďalej uvádza, že namieta aj porušenie § 16 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko adresa prevádzky sa podľa jeho názoru uvádza iba v prípade, ak je iná 

ako miesto sídla spoločnosti, resp. miesto podnikania a prevádzka má trvalý charakter (viď 

definícia prevádzkarne v § 7 ods. 3 ObZ, resp. § 17 ods. 1 ŽZ). Záverom účastník konania 

poznamenáva, že vzhľadom na nedostatočne zistený skutkový stav pri zabezpečovaní dôkazov 

o neposkytnutí informácie o alternatívnom riešení sporov, resp. o neprístupnosti reklamačného 

poriadku, je inšpekčný záznam neúplný, najmä z toho hľadiska, či inšpektori prekontrolovali 

všetky spôsoby poskytnutia informácie o alternatívnom riešení sporov, napr. aj tým spôsobom, 

že túto informáciu pred uzatvorením zmluvy poskytol predavač inšpektorom ústne 

a reklamačný poriadok bol na viditeľnom mieste, ktoré inšpektori nevideli. Z uvedených 

dôvodov účastník konania považuje predmetné rozhodnutie za nezákonné a žiada odvolací 

orgán o jeho zrušenie v celom rozsahu. 

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. § 4 

ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 1 zákona o ochrane 



spotrebiteľa 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. 

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 § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je 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“. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené  

b) adresa prevádzkarne. 

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“. 

Odvolací orgán k vyššie uvedenému odvolaniu uvádza, že sa s odvolacími dôvodmi 

účastníka konania nestotožňuje, považuje ich za účelové v snahe vyhnúť sa spravodlivému 

postihu za porušenie § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. b) a § 18  

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania namietal výlučne procesný postup 

priebehu kontroly, ako aj procesné vady v správnom konaní na prvom stupni. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán v prvom rade uvádza, že účastník konania v odvolaní 

poukazuje na absenciu nevyhnutných obsahových náležitosti vo výroku  a v odôvodnení 

správneho rozhodnutia, konkrétne poukazuje na skutočnosť, že prvostupňový správny orgán vo 

výroku rozhodnutia vec nesprávne právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav veci, resp. 

z výroku rozhodnutia nie je jednoznačne zrejmé, za čo je účastník konania postihovaný, čo 

môže viesť k jeho zámene s iným skutkom. Odvolací orgán vylučuje tvrdenie, že výroková časť 

napadnutého rozhodnutia je nepreskúmateľná pre zameniteľnosť skutku s iným skutkom. 

Odvolací orgán sa nestotožňuje s názorom účastníka konania, nakoľko z prvostupňového 

rozhodnutia je zrejmé, aké povinnosti boli účastníkom konania porušené a na základe akých 

zákonných ustanovení je účastníkovi konania uložená povinnosť, spolu s lehotou na plnenie, 

čo sú jediné náležitosti výroku rozhodnutia podľa § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Účastník 

konania od začiatku správneho konania nemal pochybnosť, o akých skutkoch je vedené správne 

konanie. Rovnako odvolací orgán uvádza, že čas kontroly bol vo výroku rozhodnutia 

jednoznačne určený dátumom 09.08.2016 v kontrolovanej prevádzke Bufet pod Kameňom, 

Areál biokúpaliska, Sninské rybníky, pričom z inšpekčného záznamu vyplýva aj uvedenie 

presného času kontroly, ktorá bola vykonaná o 11:31 hod. K samotnému vymedzeniu času 

spáchania iného správneho deliktu odvolací orgán uvádza, že uvedený atribút výroku 

rozhodnutia je splnený, ak je vo výroku uvedený dátum vykonanej kontroly, v čase ktorej bolo 

zistené porušenie zákona, s čím sa stotožňujú aj samotné súdy, keď napr. Najvyšší súd SR 

v rozsudku sp. zn. 6Sžo/34/2013 zo dňa 22.02.2013 potvrdil dostatočnosť výrokovej časti 

preskúmavaného rozhodnutia žalovaného, ktorý čas spáchania iného správneho deliktu 

vymedzil v rozhodnutí dňom vykonania kontroly. Podľa názoru príslušného krajského súdu 

výroková časť napadnutého rozhodnutia, v spojitosti s ostatnými náležitosťami, bola 

formulovaná presne, úplne a dostatočne určito, spôsobom, ktorý vylučuje zameniteľnosť skutku 

s iným, pričom Najvyšší súd SR uvedený právny záver svojím rozsudkom potvrdil. 

Dostatočnosť výrokovej časti rozhodnutia v otázke vymedzenia času spáchania deliktu dňom 



vykonania kontroly bola potvrdená Najvyšším súdom SR aj v rozsudku sp. zn. 6Sžo/33/2014, 

v ktorom súd uviedol: „Z uvedeného je zrejmé, že žalovaný vo výroku jasne opísal porušenia 

právnych povinností, kladených žalobcovi za vinu, ktoré boli zistené kontrolou dozorujúceho 

orgánu v presne určených dňoch a v presne určených prevádzkarňach žalobcu. Takto 

špecifikovaný výrok dostatočne identifikuje porušenia právnych povinností žalobcu tak, aby 

nemohli byť zameniteľné s iným a v budúcnosti nenastali okolnosti z dôvodu vylúčenia 

prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci 

rozhodnutej, pre určenie rozsahu dokazovania, ako aj pre zabezpečenie riadneho práva na 

obhajobu. Napokon samotný žalobca v administratívnom konaní vzhľadom k charakteru jeho 

obrany nemal pochybnosti o nedostatku alebo nesprávnej špecifikácii skutkov (času, priestoru, 

spotrebiteľských zmlúv a pod.), ktorými sa mal dopustiť porušenia právnych povinností, 

kladených mu dozorujúcim orgánom za vinu. V danej súvislosti odvolací súd dáva do 

pozornosti, že pokiaľ aj orgány inšpekcie v administratívnom konaní o zisťovaní 

a sankcionovaní správneho deliktu postupujú analógia legis podľa trestnoprávnej úpravy, to 

neznamená, že trestnoprávnu úpravu aplikujú doslovne, pretože pre ich postup a rozhodovanie 

je základným hmotnoprávnym predpisom zákon o ochrane spotrebiteľa a procesným správny 

poriadok.“ Odvolací orgán ďalej uvádza, že kontrola Slovenskou obchodnou inšpekciou 

spočíva v porovnaní kontrolou zisteného skutkového stavu so stavom predpísaným. Na základe 

podkladov bola v čase kontroly v kontrolovanej prevádzkarni účastníka konania riadne 

vykonávaná prevádzková činnosť, čo považuje odvolací orgán za podstatné pre zistenie 

a zdokumentovanie skutkového stavu.  

Odvolací orgán taktiež uvádza, že zamestnanec účastníka konania bol s obsahom 

inšpekčného záznamu ako aj so záväznými pokynmi oboznámený. Odvolací orgán uvádza, že 

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

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

výkone svojej činnosti. Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci a zároveň 

ako zamestnávateľ objektívne zodpovedá za porušenie povinnosti svojich zamestnancov. 

K námietkam účastníka konania odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným aj preto, 

že 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 jeho vyjadrenia boli subjektívneho charakteru. 

Odvolací orgán sa nestotožňuje s tvrdením účastníka konania, že hmotnosti predávaných 

výrobkov boli v priebehu kontroly odsúhlasené na platnej váhe, o čom svedčia aj hmotnosti 

uvedené v rozpise kontrolného nákupu. Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 142/2000  

Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto 

vyžaduje.“. Podľa § 8 ods. 2 cit. zákona „o zaradení meradla do skupiny určených meradiel 

rozhoduje účel jeho použitia a používanie pri meraniach súvisiacich s platbami, pri ochrane 

zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, pri príprave spotrebiteľsky balených 

výrobkov, v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku 

merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, 

právnických osôb alebo spoločnosti, pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis“. 

Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že odpredávaný sortiment si vyžaduje používanie určitého 

meradla (váhy), a toto musí byť úradne overené. Na základe toho má odvolací orgán za to, že 

len takto overené určené meradlo možno považovať za spoľahlivé pri predaji výrobkov 

spotrebiteľom, a to znamená, že aj spĺňajúce požiadavku umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti. V prípade nezabezpečenia meradla s platným 

úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej 

hmotnosti zakúpených výrobkov, respektíve je sťažené uplatnenie reklamácie na dodržanie 

hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovnej cene. Z toho dôvodu odvolací orgán považuje 



námietky účastníka konania v tejto časti odvolania za právne irelevantné, pričom neobstojí ani 

jeho argument, že pokiaľ by inšpektori nezistili hmotnosti odpredaných tovarov, tak by tieto 

hmotnosti ani nemohli uviesť do rozpisu kontrolného nákupu. Odvolací orgán sa stotožňuje 

s názorom prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého z rozpisu kontrolného nákupu 

vyplýva, že cena a hmotnosť predmetu kontrolného nákupu je cenou a hmotnosťou 

deklarovanou účastníkom konania v jedálnom lístku, čo vyplýva aj z bodu 3) inšpekčného 

záznamu. Vyššie uvedené tvrdenie účastníka konania nie je podľa odvolacieho orgánu dôvodné, 

nakoľko prvostupňový správny orgán udelil účastníkovi konania pokutu za porušenie 

povinnosti uvedenej v ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

predávajúci neumožnil spotrebiteľom (inšpektorom) prekontrolovať si správnosť hmotnosti 

predávaných výrobkov, t. j. kuracieho rezňa a hranoliek, keď predmetné prekontrolovanie 

správnosti hmotnosti je možné vykonať len prostredníctvom úradne overeného meradla (váhy). 

V prevádzke predávajúceho sa však nachádzala len poloautomatická váha typ KOB 10, ktorá 

bola opatrená neplatnou overovacou značkou zo dňa 26.06.2012.  Pre konštatovanie porušenia 

je totiž podstatné zistenie nedostatku v čase výkonu kontroly inšpektormi SOI. Na dôvažok, 

v inšpekčnom zázname sa okrem poloautomatickej váhy typ KOB 10 s neplatným úradným 

overením – rok 2012 neuvádza žiadne ďalšie meradlo s platným či neplatným úradným 

overením, ktoré by sa v čase výkonu kontroly nachádzalo v prevádzkarni účastníka konania.  

Odvolací orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdením účastníka konania o nedostatočnom 

odôvodnení rozhodnutia, a ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, pričom 

konkrétny zoznam podkladov mal podľa účastníka konania uviesť do odôvodnenia rozhodnutia. 

Z odôvodnenia rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že hlavným podkladom rozhodnutia bola 

kontrola vykonaná inšpektormi SOI zo dňa 09.08.2016, tak ako je to uvedené 

v samotnom odôvodnení rozhodnutia. Výstup z kontroly tvorí inšpekčný záznam, ktorý bol 

spolu s Opatrením na mieste v súlade so Základnými pravidlami kontrolnej činnosti SOI 

vydanými podľa § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. účastníkovi konania zaslaný do vlastných rúk dňa 

15.08.2016 doporučenou poštou na adresu sídla spoločnosti. Účastník konania si však uvedený 

inšpekčný záznam spolu s Opatrením na mieste neprevzal v odbernej lehote. Predmetná 

zásielka sa vrátila naspäť správnemu orgánu dňa 08.09.2016. Odvolací orgán považuje ďalej za 

potrebné uviesť, že podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku „V odôvodnení rozhodnutia správny 

orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 

hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe 

ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich 

vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“ Cit. ustanovenie teda nestanovuje správnemu orgánu 

povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia podklady vo forme ich zoznamu (podľa názvu). 

Relevantné je uviesť skutočnosti, ktoré boli pre rozhodnutie správneho orgánu podkladom. 

Správny poriadok v danom smere rieši materiálnu stránku veci, keď samotné podklady, 

z ktorých dané skutočnosti vychádzajú sú obsiahnuté v príslušnom spisovom materiáli, do 

ktorého má účastník konania možnosť v priebehu správneho konania nazrieť. Odvolaciemu 

orgánu však v tomto ohľade nedá nespomenúť, že prvostupňový správny orgán vo svojom 

rozhodnutí popísal postup správneho orgánu vychádzajúci z jednotlivých podkladov 

z chronologického hľadiska, keď bolo uvedené najskôr zistenie správneho orgánu 

vychádzajúce z inšpekčného záznamu a následne začatie správneho konania. Na základe 

uvedeného má odvolací orgán za to, že prvostupňový správny orgán presne uviedol, ktoré 

skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a samotné podklady pre rozhodnutie sú súčasťou 

spisovej dokumentácie, čo je v súlade so zákonom. V prípade, ak mal účastník konania v 

priebehu konania záujem oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi, mohol využiť svoje právo 

na nazretia do spisu podľa ust. § 23 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého „Účastníci 

konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 

výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu 



zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom“, pričom účastník konania svoje 

právo do vydania rozhodnutia nevyužil. Odvolací orgán taktiež uvádza, že kontrolou SOI sa 

zisťuje skutkový stav vyskytujúci sa na mieste v čase výkonu kontroly a jeho následné 

zaznamenanie do inšpekčného záznamu. Pri kontrole je účasť osoby vystupujúcej na strane 

kontrolovanej osoby nevyhnutná, a preto pri kontrole uskutočňovanej v takých prevádzkach, 

ako je napríklad prevádzka účastníka konania, nie je potrebná prítomnosť štatutárneho 

zástupcu, ale osoby znalej pomerov na prevádzke, a preto bola aj kontrola správne uskutočnená 

za prítomnosti zamestnanca účastníka konania a ten mal jednoznačne možnosť v závere 

kontroly uviesť svoje vyjadrenie k spísanému skutkovému stavu, pri zisťovaní ktorého bol 

osobne prítomný, a teda mal možnosť namietať nesprávnosť skutkového stavu. 

Vo vzťahu k účastníkom konania deklarovaným rozsudkom Najvyššieho súdu SR 

a Ústavného súdu SR odvolací orgán uvádza, že aj napriek vyššie uvedenej črte právneho 

systému Slovenskej republiky (písané právo), predmetné rozsudky sú už prekonané a ustálená 

(konštantná) judikatúra sa odklonila od obligatórnej požiadavky vykonávať ústne pojednávanie 

v rámci administratívnoprávneho trestania, aj s poukazom na už uvedené ustanovenie 

Správneho poriadku. Odvolací orgán len exemplifikatívne vymenúva niekoľko rozsudkov, 

ktoré dosvedčujú jeho argumentácii (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžo/33/2014,  

sp. zn. 2Sžo/53/2013, sp. zn. 3Sžo/102/2015, sp. zn. 6Sž/19/2011, sp. zn. 6Sž/23/2011, sp. zn. 

6Sž/27/2011, sp. zn. 8 Sžo/52/2014, sp. zn. 2 Sžp/10/2011, rozsudok Najvyššieho správneho 

súdu ČR, sp. zn. 1 As 27/2008-67, a pod.). Napokon odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, 

že ustálená rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR je v súlade s novším rozhodnutím 

Ústavného súdu SR (nález Ústavného súdu SR II. ÚS 134/2014-19), v zmysle ktorého „podľa 

názoru ústavného súdu v danom prípade neuskutočnenie ústneho pojednávania v konaní pred 

radou (správnym orgánom) nespôsobuje ujmu požiadavkám podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru 

spočívajúcim v zachovaní princípu ústnosti, verejnosti a prítomnosti na prerokovaní veci. 

Správny orgán, akým bola v tomto konkrétnom prípade rada ako orgán výkonnej moci štátu, 

totiž nespĺňal a nespĺňa atribúty nestranného a nezávislého súdu podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. 

Verejné prerokovanie trestného obvinenia, resp. uskutočnenie ústneho pojednávania pred 

takýmto orgánom preto nemôže naplniť čl. 6 ods. 1 dohovoru, ktorý zaručuje takéto 

prerokovanie pred nestranným a nezávislým súdom (argumetum a simili PL. ÚS 12/97)“. 

V nadväznosti na priloženú najnovšiu a v zásade už ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR 

a Ústavného súdu SR je evidentné, že odvolací orgán nemohol námietkam účastníka konania 

v tejto časti odvolania priznať žiadne právne účinky. 

Na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy odvolací orgán nevzhliadol, nakoľko už 

z názvu je zrejmé, že predmetný dokument má len odporúčací charakter a v našom právnom 

poriadku nie je a ani nemôže byť právne záväzným nástrojom. 

 Účastník konania uvádza, že správny orgán nenariadil pred vydaním rozhodnutia ústne 

pojednávanie, čím mu znemožnil  uplatnenie jeho základného práva na spravodlivý proces. 

Odvolací orgán v tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 21 ods. 1 Správneho poriadku, 

v zmysle ktorého „správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, 

najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon“. Správny 

poriadok teda predpokladá dve formy konania pred správnym orgánom, administratívnu 

(písomnú) a ústnu. Z dikcie zákona vyplýva, že ústne pojednávanie sa musí uskutočniť len 

vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo správny orgán ústne pojednávanie nariadi. Na 

konanie o správnom delikte účastníka konania sa vzťahuje osobitný zákon, ktorým je zákon o 

ochrane spotrebiteľa, ktorý povinnosť nariadiť ústne pojednávanie správnemu orgánu neukladá 

a subsidiárne Správny poriadok, ktorý vyžaduje pojednávanie nariadiť len ak to vyžaduje 

povaha veci. Posúdenie vhodnosti, resp. potreby nariadenia ústneho pojednávania neprislúcha 

účastníkovi konania, ale správnemu orgánu, a to len vtedy, pokiaľ bude mať ústne pojednávanie 

svoje opodstatnenie. Odvolací orgán má za to, že postup ako aj rozhodnutie správneho orgánu 



je zákonné, nakoľko zvolením administratívnej formy konania správny orgán postupoval 

v súlade so Správnym poriadkom. Odvolací orgán zároveň dodáva, že vykonanie pojednávania 

pred správnym orgánom predstavuje ďalšie dodatočné náklady a správny orgán finančne 

zaťažuje, pričom jeho nariadenie v prípadoch, kedy vzhľadom na dostatočne zistený skutkový 

stav veci nie je nevyhnutné, by bolo v rozpore so zásadami rýchlosti, hospodárnosti 

a efektívnosti správneho konania. Podľa § 3 ods. 4 Správneho poriadku „správne orgány sú 

povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, 

vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú 

k správnemu vybaveniu veci“. Konanie je uskutočnené hospodárne, ak prebieha čo 

najrýchlejšie a s čo najmenšími nákladmi, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu 

subjektov správneho konania. Hospodárnosť sa posudzuje nielen z finančného, ale aj z 

časového hľadiska a odvolací orgán považuje za neefektívne nariaďovať ústne pojednávanie 

vtedy, keď ústne pojednávanie už nemôže prispieť k ďalšiemu objasneniu veci. V určitých 

záležitostiach je preto legitímne, keď vnútroštátne orgány berú do úvahy požiadavku efektivity 

a hospodárnosti konania. Odvolací orgán na druhej strane zvážil, či by nariadenie ústneho 

pojednávania bolo bývalo prispelo k objasneniu veci. Podľa názoru odvolacieho orgánu by však 

ani nariadenie ústneho pojednávania nezmenilo skutkový stav zistený v čase kontroly 

vykonanej inšpektormi SOI. Uvedené skutočnosti potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky  

č. 4Sžo/262/2015 zo dňa 1.12.2016, keď „...správny orgán sa má riadiť správnym poriadkom, 

a teda nariadiť ústne pojednávanie len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo 

v prípade, ak to vyžaduje povaha veci. Preto v preskúmavanom prípade rozhodnutiami 

a postupom správnych orgánov nebola žalobcovi odmietnutá spravodlivosť (denegatio 

iustitiae). Najvyšší súd zdôrazňuje, že v konaní o správnych deliktoch sa v plnom rozsahu 

uplatňuje zásada písomnosti konania. Naviac, žalobca mal možnosť navrhnúť a dožadovať sa 

o. i. aj ústneho pojednávania, čo však nespravil...“. Odvolací orgán má za to, že účastník 

konania mal možnosť navrhnúť dôkazy, či inak hájiť svoje práva, čo však neurobil.  

Odvolací orgán zároveň dopĺňa, že vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu, nie 

inšpektorom SOI v čase výkonu kontroly. Zároveň je potrebné uviesť, že dôkazný prostriedok 

– inšpekčný záznam bol získaný v súlade so zákonom a v štádiu jeho získania nedošlo 

k žiadnym procesnoprávnym vadám, keď inšpektori SOI postupovali štandardným 

a zaužívaným spôsobom vhodným pre daný typ kontroly. Odvolací orgán vyhodnotil dôkaz 

vyplývajúci z uvedeného dôkazného prostriedku, teda obsah inšpekčného záznamu ako 

relevantný a významný pre konštatovanie o porušení povinností, za nedodržanie ktorých 

zodpovedá účastník konania. 

K námietke účastníka konania, že kontrolný orgán nedodržal ustanovenie § 6 ods. 2 zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu, keď opatrenie na mieste inšpektor 

neoznámil ústne kontrolovanej osobe a výrok predmetného opatrenia na mieste je neurčitého 

charakteru, odvolací orgán poznamenáva, že podľa § 6 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu „opatrenia podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne kontrolovanej 

osobe a vyhotoví o nich písomný záznam. Ak kontrolovaná osoba s opatreniami podľa odseku 

1 nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. 

Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do piatich dní 

od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné“. V zmysle vyššie 

uvedeného ustanovenia zákona inšpektori ústne oznámili zamestnancovi účastníka konania - 

kuchárovi M. K. uloženie Opatrenia na mieste, ktorým podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu inšpektori zakázali používanie neoverených 

meradiel alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom do doby vykonania nápravy 

a odstránenia zistených nedostatkov. Odvolací orgán v súvislosti s námietkou účastníka 

konania o nedoručení Opatrenia na mieste opätovne poukazuje aj na skutočnosť, že inšpekčný 



záznam spolu s Opatrením na mieste bol účastníkovi konania doručený do vlastných rúk 

doporučenou poštou; účastník konania si vyššie uvedené písomnosti neprevzal v odbernej 

lehote a zásielka sa vrátila prvostupňovému správnemu orgánu dňa 08.09.2016, t. j. táto 

zásielka sa považuje za doručenú po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, nakoľko ide 

o tzv. fikciu doručenia. Odvolací orgán sa nestotožňuje ani s názorom účastníka konania, že 

výrok opatrenia na mieste je neurčitý, nakoľko je v ňom uvedené „...zakazujem používanie 

neoverených meradiel alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom...“. Uvedená 

formulácia zákazu používania neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo 

meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom, technickým normám alebo schválenému 

typu vychádza z dikcie zákona, konkrétne z § 6 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu, t. j. prvostupňový správny orgán postupoval podľa vyššie 

uvedeného zákonného ustanovenia. K tvrdeniu účastníka konania, že výrok opatrenia na mieste 

neobsahuje všetky potrebné obsahové náležitosti, odvolací orgán poznamenáva, že opatrenie 

na mieste nie je rozhodnutím v zmysle § 46 Správneho poriadku, ktoré by malo zákonom 

predpísané náležitosti. Odvolací orgán sa prikláňa k názoru prvostupňového správneho orgánu, 

v zmysle ktorého je dostačujúce, aby opatrenie na mieste spĺňalo všeobecné požiadavky 

zrozumiteľnosti a určitosti, ktoré sa vzťahujú na právny úkon. Úlohou opatrenia na mieste je 

v záujme bezodkladnej ochrany spotrebiteľa vykonať okamžite a na mieste nápravu 

v prípadoch predvídateľných zákonom.  

Pokiaľ ide o vyjadrenie účastníka konania, v ktorom namieta aj porušenie § 16 ods. 1  

písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko podľa jeho názoru sa adresa prevádzky uvádza 

iba v prípade, ak je iná ako miesto sídla spoločnosti, resp. miesto podnikania, odvolací orgán 

uvádza, že uvedené tvrdenie účastníka konania je účelové a nemá oporu v zákone. Účastník 

konania uviedol ako dôkaz na podporu svojho tvrdenia ust. § 7 ods. 3 ObZ, resp. ust. § 17 ods. 

1 ŽZ. Odvolací orgán má však za to, že ust. § 7 ods. 3 ObZ sa týka len organizačnej zložky 

podniku a nijakým spôsobom nesúvisí s prejednávaným prípadom. V ust. § 17 ods. 1 ŽZ je 

uvedená len definícia prevádzkarne a v tomto ustanovení zákona nie je uvedené, že adresa 

prevádzky sa uvádza len v tom prípade, ak je iná ako miesto sídla spoločnosti. Zároveň odvolací 

orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa je špeciálny predpis k všeobecnej úprave zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, (ďalej len „ŽZ“),  ktorý je vo vzťahu k nemu lex generalis. Z uvedeného odvolací 

orgán vyvodzuje záver, že zákon o ochrane spotrebiteľa (lex specialis) v ustanovení § 16  

ods. 1 obsahuje inú, odlišnú právnu úpravu od ŽZ (lex generalis) a platí zásada lex specialis 

derogat legi generali, t. j. pokiaľ špeciálny predpis obsahuje odlišnú právnu úpravu, táto má 

prednosť pred všeobecným zákonom.    

K tvrdeniu účastníka konania, že inšpekčný záznam je neúplný z dôvodu neprekontrolovania 

všetkých spôsobov poskytnutia informácie o alternatívnom riešení sporov zo strany 

inšpektorov, a že reklamačný poriadok bol na viditeľnom mieste, odvolací orgán poznamenáva, 

že informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov musí byť 

spotrebiteľovi oznámená jasným a zrozumiteľným spôsobom, a to ešte pred tým, ako 

spotrebiteľ pristúpi ku kúpe výrobku. Zároveň aj reklamačný poriadok sa musí nachádzať na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. V prípade, ak by zamestnanec účastníka konania 

poskytol inšpektorom informáciu o alternatívnom riešení sporov ústne, tak by sa v inšpekčnom 

zázname na str. 2 nenachádzala informácia, že predávajúci si túto povinnosť nesplnil. Taktiež 

ak by predávajúci riadne informoval spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane 

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a reklamačný poriadok by bol na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, tak by sa v inšpekčnom zázname na str. 3 nenachádzal údaj 

o nesplnení tejto povinnosti. Navyše odvolací orgán poukazuje aj na skutočnosť, že kontrola 

bola uskutočnená za prítomnosti zamestnanca účastníka konania a ten mal jednoznačne 

možnosť v závere kontroly uviesť svoje vyjadrenie k spísanému skutkovému stavu, pri 



zisťovaní ktorého bol osobne prítomný, a teda mal možnosť namietať nesprávnosť skutkového 

stavu, čo však neurobil.     

 Na základe uvedeného má odvolací orgán za to, že tvrdenia účastníka konania uvádzané 

v odvolaní sú účelové s cieľom zbaviť sa objektívnej zodpovednosti za preukázané porušenie 

zákona. Odvolací orgán má tiež za to, že nie je dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého 

rozhodnutia, nakoľko správny orgán postupoval v súlade so zákonmi a z dôvodu spoľahlivo 

zisteného skutkového stavu a tiež v záujme úspornosti nebolo potrebné ústne pojednávanie 

nariadiť. Prvostupňový správny orgán nekonal ani v rozpore so zásadou súčinnosti v správnom 

konaní, splnil si všetky svoje zákonné povinnosti a účastníkovi konania v žiadnom prípade 

neuprel možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. 

Čo sa týka samotnej výšky uloženého postihu, odvolací orgán uvádza, že v § 24 odsek 5 

zákona o ochrane spotrebiteľa nie je v demonštratívnom výpočte priama požiadavka na určenie 

dĺžky protiprávneho stavu. Pre odvolací orgán bolo preto dôležité najmä zistenie kontroly SOI, 

že v čase kontroly pretrvával protiprávny stav. Čo sa týka výšky uloženej pokuty, podľa názoru 

odvolacieho orgánu 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. 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.  

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 dodávateľovi za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu 

až do výšky 66 400 eur, za opakované porušenie počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 

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 § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. b) 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 nezabezpečil na prevádzkarni 

platne overené úradné meradlo, v dôsledku čoho neumožnil spotrebiteľom – inšpektorom SOI 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti výrobkov. Výkon podnikateľskej 

činnosti, pri ktorej platné právne predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou 



overovacou značkou je povinnosťou každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla 

by mohli byť ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa tým spôsobom, že určené meradlo by 

sa mohlo po dlhšom čase bez úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok 

nesprávne, nepresné meranie.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že 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 podkladom. 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. 

 Pri určovaní výšky pokuty bral správny orgán do úvahy aj to, že doklad o kúpe výrobku so 

všetkými náležitosťami v zmysle § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantným 

dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci 

a zároveň je dôkazom existencie kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim 

a kupujúcim - spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú 

o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu. Je to základný dokument, ktorý predávajúci 

vyžaduje pri uplatnení reklamácie za vady tovaru od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz,  

že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si spotrebiteľ 

uplatňuje reklamáciu. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal na porušenie povinnosti účastníka 

konania zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Nezabezpečením danej povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní 

reklamácie, priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi 

oboznámiť. Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden 

z dôležitých prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o jeho právach 

a povinnostiach v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobkov alebo 

poskytovaných služieb. Neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste 

prístupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do týchto práv spotrebiteľa 

(zníženie ich rozsahu). 

     Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby a má za to, že pokuta 

uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno – výchovnú funkciu ako aj s prihliadnutím 

na zákonom stanovené medze pokutou primeranou. 

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: 03000716.  

 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0031/99/2017                                                         Dňa : 28.06.2017 

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 – Zájazdy.sk,  

spol. s r. o. (v období od 07.06.2005 do 20.11.2016 ako Agentúra Zájazdy.sk, 

spol. s r. o.), sídlo: Námestie Oslobodenia, 905 01 Senica, IČO: 35 934 450, 
kontrola vykonaná dňa 27.07.2016 v prevádzkarni Cestovná agentúra Zájazdy.sk, spol. s r. o., 

Námestie Oslobodenia 5, Senica proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0294/02/2016, 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 600 EUR, slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c) 

v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4,  § 8 ods. 1 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/0294/02/2016, 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 – Zájazdy.sk, spol. s r. o. - peňažnú 

pokutu vo výške 600,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. c) 

v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4,  § 8 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 v prevádzke účastníka konania Cestovná agentúra Zájazdy.sk,  

spol. s r. o., Námestie Oslobodenia 5,  Senica, pri kontrole vykonanej dňa 27.07.2016 zistené 

porušenie zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 



spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje 

nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa. 

     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 nepoužívať nekalú obchodnú 

praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, 

alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa; čo účastník konania porušil. 

     Dňa 27.07.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke účastníka konania Cestovná 

agentúra Zájazdy.sk, spol. s r. o., Námestie Oslobodenia 5,  Senica, zameranú na prešetrenie 

podnetu spotrebiteľa evidovaného pod č. 438/2016 podaného dňa 11.06.2016, v ktorom 

spotrebiteľ žiadal o prešetrenie účastníka konania z dôvodu zavádzajúcej ceny zájazdu na Srí 

Lanku ponúkaného účastníkom konania  a ako prílohu svojho podnetu pripojil printscreen 

ponuky zájazdu účastníka konania zo dňa 11.06.2016. Vykonanou kontrolou zo strany 

správneho orgánu bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci na svojej internetovej 

stránke www.zajazdy.sk ponúkal zájazd „SRÍ LANKA – IDEÁLNA KOMBINÁCIA Srí Lanka 

(Cejlón), Podľa popisu, Matale, Pinnawala“, číslo zájazdu: 294347, dvojlôžková izba, prístelka, 

termín zájazdu: Po 07.11.2016 – St 16.11.2016, Dĺžka zájazdu: 10 dní – vrátane dopravy,  

9 nocí, Stravovanie: all inclusive, Cena za dospelú osobu: 585 € vrátane táx (povinných 

poplatkov), avšak po vyplnení nezáväznej objednávky bola cena za zájazd pre dve osoby  

3 768 €, t. j. 1 893 € na osobu. Pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa inšpektori SOI dňa 

25.07.2016 na internetovej stránke účastníka konania objednali uvedený zájazd, pričom, po 

odoslaní objednávky, bol na uvedenú e-mailovú adresu správneho orgánu zaslaný potvrdzujúci 

e-mail o zaslaní objednávky č. 237245 s rekapituláciou: 

Číslo zájazdu: 294347 

Názov zájazdu: SRÍ LANKA - IDEÁLNA KOMBINÁCIA 

Krajina: Srí Lanka (Cejlón) 

Lokalita: Podľa popisu 

Miesto: Matale, Pinnawala, Sigiriya 

Termín: 07.11.2016-16.11.2016 

Dĺžka: 10 

Doprava: letecky – Bratislava 

Stravovanie: all inclusive 

Ubytovacia kapacita: 2 lôžková izba so spojenými posteľami (2+0/0) 

Cena: 

2x  1.229,00 EUR  1. a 2. dospelá osoba na prístelke 

2x  125,00 EUR  povinný príplatok za all inclusive – osoba 

2x  420,00 EUR  povinný príplatok za servisné poplatky – osoba 

2x  40,00 EUR  povinný príplatok za ETA formulár – osoba 

Celkom 3.628,00 EUR 

Z uvedeného vyplýva, že cena za zájazd 585 €, uvedená po zadaní ponuky zájazdov na Srí 

Lanku a po rozkliknutí vybraného zájazdu, nebola konečná a nezahŕňala všetky povinné 

poplatky, tak ako bolo účastníkom konania propagované na stránke. Táto cena sa nenachádzala 

ani v rozpisovej tabuľke, kde ako základná cena za zájazd bola uvedená suma 1 229 €, ku ktorej 

http://www.zajazdy.sk/


sa pripočítali ďalšie 3 povinné príplatky 420 €, 125 € a 40 €; celkovo za zájazd na osobu  

1 814 €, z čoho vyplýva, že informácia pre spotrebiteľa o cene za zájazd bola nepravdivá, čo 

možno považovať za nekalú obchodnú praktiku, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické 

správanie priemerného spotrebiteľa. 

     Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 

ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4,  § 8 ods. 1 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 odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho 

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 V podanom odvolaní v účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutie 

zrušil. Ako odôvodnenie podaného odvolania v článku I. uvádza, že popis na strane 1 

napadnutého rozhodnutia ohľadom ceny zájazdu za dospelú osobu vo výške 585 € vrátane tax 

je pravdivý, ale nie úplný, pretože cenu 1893 € za osobu sa kupujúci dozvedel už na stránke 

účastníka konania ešte pred vyplnením a odoslaním objednávky. Nie je teda pravda, že by 

kupujúci bol uvedený do omylu tým, že sa na internetových stránkach www.zajazdy.sk 

nedozvedel správnu cenu zájazdu a toto sa dozvedel až z potvrdzovacieho emailu. V emaile 

obdržanom kupujúcim ako potvrdenie odoslanej objednávky boli uvedené rovnaké údaje 

vrátane rovnakých cien, aké boli uvedené na internetovej stránke www.zajazdy.sk, kde 

kupujúci objednávku vyplňoval. V danom prípade však nebolo vôbec fyzicky možné, aby 

spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii na základ nesprávnej informácie, pretože 

na internetovej stránke, na ktorej si nezáväzne zájazd objednával, žiadna nesprávna informácia 

nebola. Účastník konania je presvedčený, že priemerný spotrebiteľ musel z údajov uvedených 

na jeho stránke pochopiť, že cena 585 € je chybná a nemohol očakávať predaj zájazdu za tú 

cenu. Už pri vyplňovaní objednávky sa kupujúci dozvedel správnu cenu 1814 € za osobu. 

Objednávka bola nezáväzná a pri jej odoslaní kupujúci súhlasil s Obchodnými podmienkami 

predávajúceho. Obchodné podmienky účastníka konania si vyhradzujú právo po objednávke na 

opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prepise zájazdu do databázy servera. 

V článku II. odvolania SOI podľa účastníka konania nezohľadnila zvláštny právny vzťah medzi 

účastníkom konania ako cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou, ktorej zájazdy účastník 

konania predáva. Právny vzťah medzi cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou sa riadi 

primárne zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, čo SOI podľa napadnutého rozhodnutia vôbec 

nezohľadnila a ani túto skutočnosť nijak nepreskúmala. V zmysle § 4 ods. 3 resp. § 3 ods. 2 

písm. d) je výslovne uvedené, že cestovná agentúra „sprostredkúva predaj zájazdov pre inú 

cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej 

kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde.“ 

V tomto prípade cestovná kancelária Satur Travel, a. s., poskytla chybnú informáciu o cene 

zájazdu a samotný účastník konania musí spotrebiteľom ponúkať iba také zájazdy a za takých 

podmienok, aké sú jej poskytnuté cestovnou kanceláriou. V rozpore s tým však SOI 

zodpovednosť cestovnej kancelárie Satur Travel, a. s., vôbec neskúmala a doplnenie 

dokazovania nepovažovala za účelné. Účastník konania sa domnieva že nemal možnosť 

zabrániť danej situácii ponúkať zájazd za chybnú cenu a nemôže byť teda plne zodpovedný za 

vzniknutý stav, pretože ide primárne o zodpovednosť cestovnej kancelárie Satur Travel, a. s. 

Na zvláštny právny vzťah medzi cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou odkazujú 

i Obchodné podmienky účastníka konania, ktoré kupujúci pri odoslaní objednávky odsúhlasil 

a ktoré umožňujú, aby účastník konania pri spracovaní objednávky opravil chyby, ku ktorým 

nie jeho zavinením prišlo, pretože cestovná kancelária uviedla chybné údaje. Zákazník bol 

v zmysle obchodných podmienok informovaný, že i po odoslaní nezáväznej objednávky 

nemusí k uzatvorení zmluvy o zájazde prísť, a že je v kompetencii cestovnej kancelárie o tomto 

rozhodnúť.  V článku III. odvolania je účastník konania názoru, že SOI pri stanovení výšky 
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pokuty nezohľadnila, že spotrebiteľ poznal správnu cenu pred odoslaním objednávky, takže na 

základe informácií predložených účastníkom konania nemohol urobiť chybné rozhodnutie. 

Priemernému spotrebiteľovi muselo byť zrejmé, že pôvodne uvádzaná cena zájazdu 585 € je 

chybná a spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasil s Obchodnými podmienkami, ktoré 

umožňujú opraviť chyby uvedené v objednávke.  Predávajúcim je v skúmanom prípade buď 

výhradne niekto iný (cestovná kancelária Satur Travel, a. s.) alebo je za predávajúceho nutné 

považovať súčasne účastníka konania i uvedenú cestovnú kanceláriu, pričom zavinenie 

účastníka konania na vzniknutej situácii je úplne hraničné. Uložená pokuta je z uvedených 

dôvodov celkom neprimeraná a mala by byť zrušená, pretože pokiaľ sa účastník konania 

nejakým spôsobom previnil, tak sa na základe vyššie uvedeného jedná o previnenie minimálne, 

u ktorého je možno od uloženia pokuty ustúpiť. 

 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 zdôrazňuje, že v zmysle  

§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci jednoznačne stanovené povinnosti 

a nesmie porušiť zákaz používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže 

zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom 

uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa. Účastník konania 

v článku I. odvolania sám potvrdil, že ide o pravdivý údaj ohľadom ceny zájazdu vo výške 585 

€, ale nie úplný, nakoľko spotrebiteľ sa dozvie konečnú cenu zájazdu ešte pred vyplnením 

a odoslaním objednávky a tá je vo výške 1893 €. V tom zmysle podľa účastníka konania 

spotrebiteľ nebol uvedený do omylu tým, že sa na internetovej stránke www.zajazdy.sk 

nedozvedel správnu cenu zájazdu. K tomu účastník konania uvádza, že námietka účastníka 

konania o neuvedení spotrebiteľa do omylu neobstojí, nakoľko v skúmanom prípade ponúkal 

účastník konania na internetovej stránke www.zájazdy.sk zájazd na Srí Lanku v hodnote 585 € 

vrátane táx (povinných poplatkov), čoho dôkazom sú 2 printscreeny  – prvý bol vyhotovený 

spotrebiteľom dňa 11.06.2016 a zaslaný ako príloha podnetu č. 438/2016 a druhý bol 

vyhotovený správnym orgánom pri šetrení podnetu spotrebiteľa, kde cena zájazdu bola rovnaká 

– 585 €. Predmetná ponuka s uvedenou cenou na internetovej stránke účastníka konania bola 

dôvodom, prečo samotného spotrebiteľa ponuka zaujala a zároveň bola i príčinou podania 

podnetu z jeho strany. Cena tovaru, v tomto prípade služby, je rozhodujúcim faktorom, ktorý 

ovplyvňuje záujem spotrebiteľa ohľadom kúpy služby. V prípade námietky účastníka konania 

v článku II. odvolania ohľadom zvláštneho právneho vzťahu medzi účastníkom konania ako 

cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou a skúmania zodpovednosti aj na strane cestovnej 

kancelárie vrátane ustanovenia § 4 ods. 3 resp.  § 3 ods. 2 písm. d) zákona o zájazdoch odvolací 

orgán uvádza, že predmetom skúmania bolo, ktorý subjekt v zmysle § 2 písm. b) je 

predávajúcim. Predávajúcim je v tomto prípade účastník konania ako cestovná agentúra, ktorý 

predmetný zájazd ponúkal na svojej stránke www.zajazdy.sk v rámci svoje podnikateľskej 

činnosti. Odvolací orgán v konkrétnom prípade neskúmal plnenie zmluvných povinností 

v zmysle § 4 ods. 3 resp. § 3 ods. 2 písm. d) zákona o zájazdoch, ale osobu, ktorá porušila zákaz 

používania nekalých obchodných praktík. Súhlas spotrebiteľa s Obchodnými podmienkami 

účastníka konania tiež neoslobodzuje účastníka konania spod zodpovednosti za používanie 

nekalých obchodných praktík. V článku III. odvolania k námietke účastníka konania ohľadom 

nezohľadnenia, že spotrebiteľ poznal správnu cenu pred odoslaním objednávky 

a zodpovednosti nielen na jeho strane, resp. aj na strane cestovnej kancelárie, odvolací orgán 
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uvádza, že zo strany účastníka konania išlo o použitie nekalej obchodnej praktiky, ktoré sú 

zakázané pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie, čiže je irelevantné, že spotrebiteľ 

poznal skutočnú cenu zájazdu ešte pred odoslaním objednávky. Zodpovednosť za predmetné 

porušenie nesie účastník konania, ktorý zájazd ponúkal na svojej internetovej stránke 

www.zajazdy.sk v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Nie je možné prehliadnuť skutočnosť, 

že účastník konania nedodržal povinnosti jemu stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Zároveň je potrebné tiež poukázať na to, že na tento protiprávny stav bol správny orgán 

upozornený spotrebiteľom, pričom jeho opodstatnenosť bola vykonanou kontrolou preukázaná. 

Porušenie uvedenej povinnosti nemožno považovať za zanedbateľné, a to vzhľadom na 

používanie nekalých obchodných praktík, ktoré vedia podstatne ovplyvniť kvalifikované 

rozhodnutie spotrebiteľa. Odvolací orgán má za to, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený 

a jeho protiprávnosť nepochybne preukázaná. 

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

následky, ktoré spočívajú v tom, že účastník konania porušil zákaz používať nekalú obchodnú 

praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, 

alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. 

Povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7  

ods. 2 písm. a), b) a ods. 4,  § 8 ods. 1 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 600 € nie je vzhľadom na hornú 

hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu a zohľadňuje všetky skutočnosti 

majúce vplyv na zistený skutkový stav. 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 účastník konania používal nekalé obchodné praktiky, 

ktorým zásadne ovplyvňoval rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii. 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 €. 

     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 aj to, že používanie nekalých 

obchodných praktík zo strany účastníka konania vnáša značnú nerovnováhu vo vzťahu 

k spotrebiteľovi, ktorý v dôsledku toho môže učiniť rozhodnutie o obchodnej transakcii a sú 

tak zároveň ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa. Uvedené zákonné povinnosti účastník 
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konania nesplnil a z hľadiska možných následkov považujeme uloženú pokutu za viac ako 

primeranú.  

     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-

02940216. 

 

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. 


