
Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0245/99/2017                                                         Dňa : 30.10.2017 

 

     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 –AGE, spol. s. r. o., sídlo – A. Hlinku 60, 

Piešťany 921 01, IČO: 31 106 251, kontrola vykonaná dňa 27.10.2016 a 25.11.2016 

v prevádzkarni – Elektro AGE, OD Kocka, A. Hlinku 60, Piešťany, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. 

P/0466/02/2016, zo dňa 08.03.2017, 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 300 EUR, slovom: 

tristo eur, pre porušenie § 18 ods. 6 a § 18 ods. 9 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/0466/02/2016, zo dňa 

08.03.2017 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 – AGE, spol. s. r. o. – peňažnú pokutu 

vo výške 300,- € pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 18 ods. 6 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 27.10.2016 a 25.11.2016 

v prevádzkarni – Elektro AGE, OD Kocka, A. Hlinku 60, Piešťany zistené, že účastník konania 

porušil povinnosť predávajúceho zamietnuť reklamáciu uplatnenú počas prvých 12 mesiacov 

od kúpy len na základe odborného posúdenia, ktoré obsahuje taxatívne stanovené náležitosti 

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 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; vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie; čo účastník konania porušil. 



 Dňa 27.10.2016 a dňa 25.11.2016 bola inšpektormi inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni – Elektro AGE, OD Kocka, A. Hlinku 60, 

Piešťany, ktorú prevádzkoval účastník konania.  

 Prešetrením podnetu spotrebiteľa č. 690/2016 bolo zistené, že účastník konania zamietol 

reklamáciu obuvi, uplatnenú dňa 10.10.2016, počas prvých 12 mesiacov od kúpy bez 

odborného posúdenia, nakoľko účastníkom konania predložené odborné posúdenie nespĺňalo 

náležitosti § 18a zákona o ochrane spotrebiteľa. Predmetná obuv bola spotrebiteľom zakúpená 

dňa 27.10.2015 a ako dôvod uplatnenia reklamácie spotrebiteľ uviedol, že obuv zateká pri 

bežnom nosení a rozrezáva achilovku. K predmetnej reklamácii bola účastníkom konania 

predložená fotokópia odborného  posúdenia, ktoré neobsahovalo všetky zákonom požadované 

náležitosti, keďže absentoval popis stavu posudzovaného výrobku. 

 V zmysle § 18a zákona o ochrane spotrebiteľa odborné posúdenie musí obsahovať 

identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného 

výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia. 

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje predmetné náležitosti sa neprihliada. 

 Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zamietnuť reklamáciu len na základe odborného 

posúdenia, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy. 

 V zmysle § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa môže predávajúci vybaviť reklamáciu 

spotrebiteľa uplatnenú počas prvých 12 mesiacov od kúpy zamietnutím len na základe 

odborného posúdenia. Odborným posúdením sa v zmysle § 2 písm. n) zákona o ochrane 

spotrebiteľa považuje vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, 

notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na 

vykonanie záručných opráv. 

 Taktiež bolo zistené, že na reklamáciu spotrebiteľa, zaevidovanú pod poradovým číslom 23, 

uplatnenú dňa 07.09.2016, účastník konania ako predávajúci nevydal písomný doklad 

o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

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

ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že každá reklamácia bola riadne 

vybavená v lehote 30 dní a všetky reklamácie boli doložené vyjadrením – odborným posúdením 

od nato určenej osoby, ktorá sídli priamo vo firme .... Účastník konania zastáva názor, že za 

text odborného posúdenia osôb na to určených u dodávateľa ... nenesie zodpovednosť ani to 

nevie ovplyvniť. Má za to, že ak bolo niečo v texte nedodržané v zmysle zákona je potrebné 

obrátiť sa priamo na dodávateľa ..., u ktorého pracujú poverené osoby a vytnúť nedostatok 

priamo im. Účastník konania ďalej vo svojom odvolaní poukazuje na skutočnosť, že listom zo 

dňa 13.12.2016 informoval správny orgán o tom, že predmetnú reklamáciu nakoniec uznal 

a zákazníkovi vrátil peniaze (aj keď zastáva názor, že predmetná reklamácia bola 

neopodstatnená). Zákazníka vybavil k jeho spokojnosti a preto nevidí dôvod na vyrúbenie 

pokuty. Má za to, že všetky termíny voči zákazníkovi dodržal. Dodáva, že musel nad rámec 

jeho povinnosti niekoľkokrát zákazníka vyzývať na prevzatie jednotlivých reklamácii. 

Poslednú (tretiu) reklamáciu musel spolu s vyjadrením poslať poštou, nakoľko si ju zákazník 

odmietol prevziať. V závere svojho odvolania účastník konania vyslovil názor, že posúdenie 

danej reklamácie správnym orgánom považuje za šikanovanie, nakoľko zákazníkovi nakoniec 

„problematickú“ reklamáciu uznal a peniaze mu vrátil. 

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. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo 

k porušeniu povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Na okolnosti, ktoré 

účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, a na základe ktorých žiadal o prehodnotenie 

prvostupňového rozhodnutia, odvolací orgán neprihliadal, nakoľko na uloženú sankciu nemajú 

vplyv. 

Podľa § 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;“.  

Podľa § 18a predmetného zákona „Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, 

ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu 

výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, 

ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada.“  

Podľa § 18 ods. 9 citovaného zákona „Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať 

písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.“ 

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, ktoré nespĺňalo 

náležitosti podľa § 18a  zákona o ochrane spotrebiteľa, 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. 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, teda aj z jeho pohľadu 

neopodstatnenú, vybaviť zákonom požadovaným spôsobom. Ustanovenie § 18 ods. 9 cit. 

zákona zasa stanovuje predávajúcemu povinnosť vydať písomný doklad o vybavení reklamácie 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Uvedené povinnosti vyplývajúce z § 18 ods. 

6 a 9 zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon priamo 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, ktorej nie je možné zbaviť sa 

poukazovaním na skutočnosť, že nedostatky boli spôsobené určenou osobou. Bolo 

predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo 

k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Odvolací orgán síce vníma 

snahu účastníka konania v súvislosti s uvedenou reklamáciou pozitívne, avšak uvedené 

nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie povinností 

stanovených zákonom. Rovnako ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania nebolo 

možné pre ich výlučne subjektívny charakter zohľadniť ako dôvody, ktoré by zbavovali 

účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie zákonom 

stanovených povinností.  

Pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty ako aj námietku účastníka konania, v ktorej vyjadril 

názor, že postup SOI v danej veci považuje za šikanózny, odvolací orgán v tejto súvislosti 

poukazuje aj na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je 

správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa 

pokutu až do výšky 66 400 €. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako 



sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej 

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon 

o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný k uloženiu pokuty 

pristúpiť. Odvolací orgán  zdôrazňuje, že prvostupňový správny orgán uložil pokutu v súlade 

s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a zároveň poukazuje na skutočnosť, 

že uvedená pokuta bola uložená v dolnom pásme rozmedzia pre uloženie sankcie stanoveného 

podľa § 24 ods. 1 cit. zákona. Odvolací správny orgán sa v rámci odvolacieho konania zameral 

aj na preverenie primeranosti sankcie. Po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia 

odvolací orgán zistil, 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 vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny orgán 

pri jej určovaní, primeraná skutkovým zisteniam. Po porovnaní výšky pokút uložených iným 

účastníkom konania za obdobné porušenia zákona, odvolací orgán zistil, že pokuta uložená 

účastníkovi konania nevykazuje neodôvodnené rozdiely v porovnaní s prípadmi iných 

podnikateľských subjektov. 

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.  

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

dňa 27.10.2016 a 25.11.2016. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom 

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

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

     Na základe vyššie uvedených skutočnosti 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 citovaného 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. Pri stanovení výšky sankcie 

bolo takisto zohľadnené, že spotrebiteľovi nebol vydaný v stanovenej lehote relevantný 

písomný doklad o vybavení reklamácie uplatnenej spotrebiteľom dňa 07.09.2016. Uvedený 

doklad je pritom dôležitým dôkazom o skutočnosti, aké stanovisko bolo zaujaté vo veci 

vybavenia podanej reklamácie napr. v prípade riešenia sporu súdnou cestou, nakoľko v procese 

vybavovania reklamácií je práve predávajúci tou osobou, ktorá v konečnom dôsledku 

rozhoduje o konečnom riešení reklamácie, pričom odborné posúdenia určených osôb, úkony 



servisných stredísk a pod., s ktorými spotrebiteľ nie je v žiadnom vzťahu, sú len podporným 

materiálom súvisiacim s konečným rozhodnutím predávajúceho. Nevydanie písomného 

dokladu o vybavení reklamácie zo strany predávajúceho taktiež znemožňuje spotrebiteľovi 

v prípade potreby preukázať uskutočnenie reklamačného konania, prípadne čas trvania 

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

neumožňuje vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie si svojich práv zo zodpovednosti 

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

reklamácie. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty teda zároveň prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ 

okrem iného má právo na informácie, právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, 

vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

Správny orgán pri určení výšky uloženej pokuty zohľadnil aj skutočnosť, že pri kontrole SOI 

bolo zistené zo strany predávajúceho porušenie viacerých povinností vzťahujúcich sa 

k reklamačnému konaniu. 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 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-

04660216. 

 

 

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/0266/99/2017                                                               Dňa : 31.10.2017 

 

 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 – BARANČIA, s.r.o., so sídlom: Mlynská 

42, 976 11 Selce, IČO: 36 009 644, na základe kontroly zariadenia detského ihriska 

nachádzajúceho sa v areáli Fuggerovho dvora (hotel s reštauráciou a wellness), Selčiansky diel 

596, Selce (ďalej len „ZDI“), vykonanej dňa 20.09.2016 a dňa 29.09.2016, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0437/06/16 zo dňa 20.03.2017, 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 2 000,- EUR, 

slovom: dvetisíc 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 v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0437/06/16 zo dňa 

20.03.2017 potvrdzuje. 
 

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BARANČIA, s.r.o. - peňažnú 

pokutu vo výške 2 000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 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 ohrane 

spotrebiteľa“).  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa  20.09.2016 a dňa 29.09.2016 v zariadení 

detského ihriska nachádzajúceho sa v areáli Fuggerovho dvora (hotel s reštauráciou 

a wellness), Selčiansky diel 596, Selce zistené, že účastník konania porušil povinnosť 

poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 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 poskytovať služby spôsobom, 

ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie; čo účastník konania porušil. 

 Inšpektormi SOI bola dňa 20.09.2016 a dňa 29.09.2016 vykonaná kontrola vyššie uvedeného 

ZDI za účelom prešetrenia plnenia požiadaviek na bezpečnosť ZDI a posúdenia ich rizikových 

faktorov. Predmetnou kontrolou boli zistené nasledovné rizikové prvky: 

- Hojdačka v kolíske, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009  

čl. 4.2.13 ,,Reťaze“, v zmysle ktorého musia mať reťaze pre ihriská v každom smere maximálny 

otvor 8,6 mm, okrem spájacích miest, kde musí byť maximálny otvor väčší ako 12 mm a menší 



ako 86 mm, keď v čase kontroly sedadlo hojdačky v tvare lavičky bolo zavesené na nosnej 

konštrukcii pomocou reťazí s rozmerom otvoru reťazí 10 mm x 10 mm, 

- Hojdačka v kolíske, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-2:2009  

čl. 4.4.1 ,,Minimálny priestor medzi sedadlami hojdačky“, v zmysle ktorého musí byť 

minimálna vzdialenosť medzi sedadlom hojdačky a vedľa sa nachádzajúcou nosnou 

konštrukciou hojdačky v stave pokoja väčšia ako 20 % dĺžky závesného prvku + 200 mm,  

t. j. 43,8 mm, keď v čase kontroly dĺžka závesného prvku bola 119 mm, nameraná vzdialenosť 

medzi bokmi sedadla a nosnou konštrukciou bola 12 mm a 13 mm a vzdialenosť sedadla 

hojdačky od zeme bola dodržaná (47 mm), 

- Povrch ihriska pod prístupovým rebríkom vedúcim na plošinu domčeka bol pokrytý 

betónovými dlaždicami, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2001, 

resp. 2009 prílohy F – Tabuľky F.1 Materiály v závislosti od prípustnej výšky voľného pádu, 

v zmysle ktorej je potrebné v závislosti od výšky pádu kontrolovaného zariadenia  

1680 mm použiť na povrch ihriska materiál minimálne kôru, pričom je možné použiť i drevové 

štiepky, piesok, štrk a iné materiály a betón pri výške voľného pádu 1680 mm nie je prípustný, 

čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1177:2001 prílohy D – Tabuľky D.1 

Materiály z hľadiska ich závislosti na prípustných výškach voľného pádu, v zmysle ktorej je 

povrchový materiál ihriska z betónu pri výške pádu 1680 mm neprípustný, 

- Drevený domček so šmýkačkou, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 

1176-1:2009 čl. 4.2.12.1 „Laná upevnené na jednom konci“, v zmysle ktorého musí byť 

priemer lana od 25 mm do 45 mm, keď v čase kontroly na zábranách plošiny domčeka v časti, 

kde sa nachádzala prístupová lezecká stena boli upevnené dve laná na jednom konci slúžiace 

na vstup na plošinu domčeka a priemer jedného lana bol 14 mm a priemer druhého lana bol  

25 mm, 

- Lezecká lanová sieť, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 

čl. 4.2.8.4 „Ochrana proti zraneniam v priestore pádu“, v zmysle ktorého priestor pádu nesmie 

obsahovať nijaké prekážky, na ktoré by používateľ mohol spadnúť a spôsobiť si zranenia, keď 

v čase kontroly bola o konštrukciu domčeka z bočnej strany pripevnená lezecká sieť s výškou 

pádu 2300 mm, v priestore pádu vo vzdialenosti 1,2 m od lezeckej lanovej steny sa nachádzali 

kríky a drevený obrubník a bočná drevená konštrukcia lezeckej steny bola umiestnená 

v kovovej rúre, ktorej časť s ostrými hranami vyčnievala nad povrch hry, 

- Na konštrukcii prístupovej rampy vedúcej k plošine dreveného domčeka bolo zistené 

poškodenie jednej drevenej latky. 

 Nakoľko boli na ZDI zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s technickými požiadavkami na 

bezpečnosť ZDI  určenými v norme STN EN 1176-1:2009 Zariadenia a povrch detských ihrísk 

Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy a STN EN 1176-2:2009 

Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky 

a skúšobné metódy na hojdačky, účastník konania ako prevádzkovateľ a zároveň zhotoviteľ 

inštalovaného a používaného ZDI nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý 

umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. 

 Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. h) 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. 

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

nakoľko počas doterajšej prevádzky detského ihriska nedošlo k zraneniu. Zároveň účastník 

konania poznamenáva, že zistené nedostatky boli ihneď po kontrole vykonanej dňa 20.09.2016 

odstránené. Ďalej uvádza, že výška uloženej pokuty je preňho neúnosná. Účastník konania 



taktiež uviedol, že si počas svojej existencie riadne plní svoje záväzky voči zamestnancom, 

bankám aj štátnym inštitúciám (Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Finančná správa). 

Záverom účastník konania uvádza, že bude do budúcnosti dodržiavať technické požiadavky 

platných noriem, ktoré sú určené na bezpečnosť zariadenia detského ihriska nachádzajúceho sa 

v areáli Fuggerov dvor.  

 K tomu odvolací orgán poznamenáva, že v odvolaní účastník konania neuvádza skutočnosti, 

ktoré by spochybňovali zistený skutkový stav. Námietky účastníka konania pokladá odvolací 

orgán za subjektívne a má za to, že uvedené námietky nemajú vplyv na rozhodnutie správneho 

orgán a ani na výšku pokuty. Po preskúmaní podkladových materiálov k predmetnej veci 

odvolací orgán dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v čase vykonanej kontroly 

spoľahlivo zistený a správne právne posúdený, a za tento bola zo strany správneho orgánu 

uložená účastníkovi konania pokuta v primeranej výške, zohľadňujúca zákonom stanovené 

kritériá. Účastník konania porušenie zákona ako také nenamieta, namieta však výšku uloženej 

pokuty. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti uvedenej 

v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

 K ďalším skutočnostiam, na ktoré účastník konania poukazuje v podanom odvolaní, a síce, 

že ,,...zistené nedostatky boli ihneď odstránené po prvej kontrole vykonanej dňa 20.09.2016“, 

odvolací orgán uvádza, že uvedenú nápravu hodnotí pozitívne, avšak táto nie je dôvodom, ktorý 

by účastníka konania zbavoval jeho zodpovednosti za spoľahlivo zistené porušenie zákona. 

Zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa 

koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník konania zodpovedá za svoje 

konanie bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) a bez ohľadu na okolnosti, ktoré daný 

výsledok (porušenie zákona) spôsobili. Pre posúdenie zodpovednosti účastníka konania je 

relevantný stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov po upozornení zo 

strany inšpektorov SOI, a teda zosúladenie skutkového stavu so stavom právnym je 

povinnosťou účastníka konania ako kontrolovanej osoby v zmysle § 7 ods. 3 zákona o štátnej 

kontrole vnútorného trhu.  V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba 

povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote 

správu. Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za ten 

nedostatok, ktorý bol zistený v čase kontroly. Odstránenie kontrolou zistených nedostatkov nie 

je zároveň ani dôvodom pre prehodnotenie výšky pokuty, ktorú uložil účastníkovi konania 

prvostupňový správny orgán. Odvolací orgán zdôrazňuje, že účastník konania je  povinný 

zabezpečiť, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho 

vyplývajú z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto 

povinnosti je aj zabezpečiť, aby poskytoval služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne 

a bezpečné použitie, obzvlášť ak ide o zariadenie detského ihriska určeného pre používanie 

deťmi.  

 Odvolací orgán nemohol prihliadnuť na argument účastníka konania, že počas doterajšej 

prevádzky detského ihriska nedošlo k žiadnemu zraneniu, nakoľko uvedený argument je 

subjektívneho charakteru. 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 opätovne poukazuje na to, 

že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu objektívnej 

zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za 

protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav 

zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly.  

 K námietke účastníka konania, že výška pokuty je preňho neúnosná, odvolací orgán uvádza, 

že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu, 

čo vyplýva zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od 



uloženia postihu. Čo sa týka výšky uloženého postihu, úvahy správneho orgánu, ktoré ho viedli 

k uloženiu pokuty vo výške určenej v napadnutom rozhodnutí, sú uvedené v odôvodnení 

napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Odvolací orgán zastáva názor, že správny orgán pri 

určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj dôvody zisteného porušenia, 

výšku postihu preto pokladá vzhľadom na skutkové zistenia za primeranú. Pre spotrebiteľa, 

ktorého práva boli ohrozené protiprávnym konaním účastníka konania, nie je významná 

skutočnosť, že si účastník konania riadne plní svoje záväzky voči zamestnancom, bankám aj 

štátnym inštitúciám, pretože táto skutočnosť nie je zohľadňovaná správnym orgánom ani pri 

ukladaní sankcie, keďže ani ustanovenie § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa takúto 

skutočnosť nepovažuje za rozhodujúce kritérium pre určenie výšky postihu. Porušenú 

povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže samotný zákon priamo na 

predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania ako 

prevádzkovateľ a zároveň zhotoviteľ ZDI, preto práve účastník konania zodpovedá za zistený 

nedostatok na základe objektívnej zodpovednosti, ktorej nie je možné zbaviť sa žiadnymi 

subjektívnymi tvrdeniami. Je tiež potrebné uviesť, že výška pokuty je primeraná aj s ohľadom 

na rozhodovaciu prax kontrolného orgánu, keďže je určená v spodnej hranici rozmedzia, 

v ktorom sú ukladané pokuty iným účastníkom konania za obdobné porušenie zákona. Odvolací 

orgán zároveň dodáva, že správny orgán pri určení výšky pokuty postupoval v súlade  

s 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“. Predmetné ustanovenie Správneho poriadku vyjadruje zásadu materiálnej rovnosti, 

ktorá vychádza z ústavného princípu rovnosti osôb pred zákonom vyjadreného v čl. 13 ods. 3 

Ústavy SR, podľa ktorého rovnaké obmedzenia sa vzťahujú len na prípady, ktoré spĺňajú 

rovnaké ustanovené podmienky. Správne orgány sú povinné dodržiavať zásadu materiálnej 

rovnosti vo vzťahu k osobám, o ktorých právach, právach chránených záujmoch alebo 

povinnostiach rozhodujú v správnom konaní tak, aby nedochádzalo k ich diskriminácii. 

V nadväznosti na vyššie uvedené považuje odvolací orgán postup správneho orgánu, a tým aj 

výšku uloženej pokuty za primeranú v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva 

represívno-výchovný a preventívny účinok.    

 Odvolací správny orgán ohľadom výšky uloženej pokuty dáva účastníkovi konania do 

pozornosti, že pri stanovení výšky pokuty vymedzenej zákonom do 66 400 eur, bolo 

prihliadnuté na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti, zdôrazňujúc, že porušenie povinnosti predávajúceho bolo  

vo vzťahu k zariadeniu detského ihriska, ktoré slúži na využitie deťom. Možné následky 

uvedeného protiprávneho konania boli aj správnym orgánom prvého stupňa dôkladne 

zohľadnené pri určení výšky pokuty, a preto  námietky účastníka konania uvedené v odvolaní 

hodnotí odvolací správny orgán za subjektívne a neopodstatnené. Zároveň správny orgán 

poukazuje na správne a výstižné odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa, 

s ktorým sa v plnom rozsahu stotožňuje a síce, že: ,,Je potrebné zdôrazniť, že zariadenia 

detských ihrísk sú určené pre najrizikovejšiu skupinu – deti, ktoré sa počas hry nesústredia na 

možné riziká, a preto by tieto mali byť redukované na najnižšiu možnú úroveň, čo však v tomto 

prípade vzhľadom na výskyt rizikových prvkov na ZDI nebolo splnené. Nie je tak dosahovaný 

cieľ zákona o ochrane spotrebiteľa vyjadrený v § 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem 

iného má právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti“. Odvolací správny orgán sa zároveň 

stotožňuje s ostatným tvrdením správneho orgánu prvého stupňa, a síce, že: ,,Prevádzkovatelia 

detských ihrísk by sa mali z vlastnej iniciatívy zaujímať o bezpečnosť zariadení tak už pri 

zriaďovaní detského ihriska, ako aj v priebehu jeho používania a vykonávať pravidelné 

kontroly stavu ZDI. Taktiež by mali likvidovať alebo rekonštruovať nevyhovujúce 

a bezpečnosť ohrozujúce zariadenia“. Uvedené však účastník konania nedodržal. Konanie, 

ktorým je ohrozované zdravie či bezpečnosť spotrebiteľa (zvlášť s poukazom na maloleté deti), 



považuje aj odvolací správny orgán za spoločensky nebezpečné, teda po zhodnotení 

jednotlivých kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa zisteného porušenia 

zákona pokutu uloženú vo výrokovej časti rozhodnutia považuje odvolací správny orgán za 

primeranú zistenému skutkovému stavu.  

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

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Odvolací 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 EUR. 

 Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti spočívajúce v porušení príslušného 

ustanovenia zákona účastníkom konania tým, že predávajúci nezabezpečil poskytovanie služieb 

spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie, keď kontrolou zameranou na plnenie 

požiadaviek na bezpečnosť ZDI a posúdenia ich rizikových faktorov boli na ZDI, ktoré 

prevádzkuje, zistené vyššie uvedené skutočnosti podrobne popísané tak v prvostupňovom, ako 

aj predmetnom rozhodnutí. Je potrebné zdôrazniť, že zariadenia detských ihrísk sú určené pre 

najrizikovejšiu skupinu – deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká, a preto by tieto 

mali byť redukované no čo najnižšiu možnú úroveň, čo však v danom prípade vzhľadom na 

výskyt rizikových prvkov ZDI nebolo splnené. Prevádzkovatelia detských ihrísk by sa mali 

z vlastnej iniciatívy zaujímať o bezpečnosť zariadení tak už pri zriaďovaní detského ihriska, 

ako aj v priebehu jeho používania a vykonávať pravidelné kontroly stavu ZDI za účelom 

sprístupňovania zariadenia detských ihrísk, ktoré sú pre deti bezpečné v maximálnej možnej 

miere. Rovnako by mali likvidovať alebo rekonštruovať nevyhovujúce a bezpečnosť 

ohrozujúce zariadenia. Pokiaľ je ihrisko zhotovené individuálne pre predávajúceho ako 

prevádzkovateľa ZDI, na takéto ihrisko musí byť posúdená zhoda, ktorej posúdením sa osvedčí, 

že nie je ohrozený oprávnený záujem, a že takéto ZDI spĺňa požiadavky naň kladené. Pokiaľ 

splnenie povinnosti poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 

použitie nezabezpečí samotný prevádzkovateľ ihriska, je nevyhnutné ochrániť detského 

užívateľa ako spotrebiteľa aktivitou orgánu dozoru. Správny orgán zároveň prihliadol na 

závažnosť konania, nakoľko predmetom kontroly boli detské ihriská, ktoré boli ponechané 

detským užívateľom v užívaní napriek ich nevyhovujúcemu stavu. Uvedené opomenutie zo 

strany účastníka konania mohlo spôsobiť, že si na nich ich detskí užívatelia, ktorí nie sú schopní 

posúdiť mieru hroziaceho rizika, spôsobia rôzne poranenia, ktoré však vzhľadom na zistené 

nedostatky mohli byť aj fatálne (napr. povrch ihriska pod prístupovým rebríkom vedúcim na 

plošinu domčeka bol pokrytý betónovými dlaždicami, pričom v závislosti od výšky pádu 

kontrolovaného zariadenia 1680 mm bolo potrebné použiť minimálne kôru, resp. štrk, piesok 

alebo iné materiály; vo vzdialenosti 1,2 m od  lezeckej lanovej steny s výškou pádu 2300 mm 

sa nachádzali kríky a drevený obrubník; bočná drevená konštrukcia lezeckej steny bola 

umiestnená v kovovej rúre, ktorej časť s ostrými hranami vyčnievala nad povrch hry; na 

konštrukcii prístupovej rampy vedúcej k plošine dreveného domčeka bola poškodená jedna 

drevená latka;...). Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli pri určení výšky pokuty 

zohľadnené bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, ako aj porušenie 

povinnosti poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie tým, 

že na ZDI boli zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s technickými požiadavkami ZDI 

určenými v norme STN EN 1176-1 a STN EN 1176-2 a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný 

minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ust. § 4 ods. 1  



písm. h) zákona  ochrane spotrebiteľa. Konanie účastníka konania bolo vyhodnotené ako 

závažné najmä z dôvodu, že používateľmi ZDI sú deti, ktoré nie sú schopné uvážiť mieru rizika, 

ktoré im pri hre hrozí. Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom vyjadrený v ust. § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ má 

okrem iného právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti vzhľadom na zistené nedostatky 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. Správny orgán prihliadol na obzvlášť 

vysokú spoločenskú nebezpečnosť stavu, kedy detské ihrisko nespĺňa podmienky na jeho 

bezpečné použitie a z uvedeného dôvodu považuje kontrolné zistenia za závažné. Z hľadiska 

miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, je povinný dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú 

z platných právnych predpisov, a to od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti,  

za porušenie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie, a bez ohľadu na 

okolnosti, ktoré dané porušenie spôsobili. 

     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 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: 04370616. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

Odbor vymáhania pohľadávok ÚI SOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0166/99/2017                                                         Dňa : 08.11.2017 

 

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 – BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 

02 Bratislava, IČO: 45 259 593, kontrola vykonaná dňa 02.12.2015 a dňa 17.12.2015 na 

korešpondenčnej adrese e-shopu www.bepon.sk, Karloveská 6/A, Bratislava, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. 

P/0375/01/2015, zo dňa 28.02.2017, 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 2.000,- EUR, 

slovom: dvetisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 6 vyššie cit. zákona o ochrane 

spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. 

P/0375/01/2015 zo dňa 28.02.2017 m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta tak, že 

účastníkovi konania BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 

45 259 593 ukladá podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov pokutu vo výške 1.500,- EUR (slovom: jedentisícpäťsto eur), ktorú je účastník 

konania povinný zaplatiť do 30 dní od odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou 

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

0006 5068, VS-03750115. 

     Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

 

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

Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BEPON Retail SK, s. r. o., peňažnú 

pokutu vo výške  2.000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 

6 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 02.12.2015 a dňa 17.12.2015 na 

korešpondenčnej adrese e-shopu www.bepon.sk, Karloveská 6/A, Bratislava zistené, že 

účastník konania ako predávajúci porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu; povinnosť formulovať zmluvné podmienky ak sa zmluva medzi predávajúcim 

a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne. 

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

odvolanie. 

 Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 

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

odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení 

alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 

 Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0375/01/2015 zo dňa 28.02.2017, ako 

aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny orgán 



síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne a spoľahlivo 

zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil k zníženiu výšky uloženého 

postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací správny orgán zastáva názor, 

že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude mať aj uloženie 

pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Dôvod na zrušenie 

napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

 Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu; povinnosť formulovať zmluvné podmienky ak sa zmluva medzi predávajúcim 

a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne; čo 

účastník konania porušil. 

 Inšpektormi SOI boli dňa 02.12.2015 a dňa 17.12.2015 na korešpondenčnej adrese e-shopu 

www.bepon.sk, Karloveská 6/A, Bratislava, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania 

vykonané kontroly. Pri výkone kontroly dňa 02.12.2015 boli účastníkom konania predložené: 

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Bepon (ďalej aj „všeobecné obchodné podmienky č. 

1“), Reklamačný poriadok platný od 01.11.2011 (ďalej aj „reklamačný poriadok č. 1“) a iné 

informácie obsiahnuté na internetovej stránke účastníka konania a to, zdokumentovanie 

procesu vytvárania objednávky, časť Spôsob platby, časť Kontakt, Formulár na odstúpenie od 

kúpnej zmluvy, ďalej všetky písomné doklady, ktoré sú spotrebiteľom zasielané elektronicky 

po vytvorení objednávky prostredníctvom www.bepon.sk a to Všeobecné obchodné podmienky 

e-shopu Bepon (ďalej aj „všeobecné obchodné podmienky č. 2“), Potvrdenie o uzavretí kúpnej 

zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy (ďalej  aj 

„potvrdenie“), ktorého prílohu tvoria, Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Bepon (ďalej 

len „všeobecné obchodné podmienky č. 3“), ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok (ďalej 

aj „reklamačný poriadok č. 2) a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (všetky uvedené 

doklady predložené účastníkom konania pri výkone kontroly dňa 02.12.2015 spolu ďalej aj 

„predložené materiály“. Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov zistené, 

že účastník konania uviedol: 

o vo všeobecných obchodných podmienkach č. 1, 2, 3: 

Článok VIII bod 4.  

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho 

reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane 

Požadovaných dokladov. 

-  žiaden právny predpis neukladá spotrebiteľovi povinnosť, aby si spotrebiteľ odkladal 

originál obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku a zároveň žiadny 

právny predpis nedáva predávajúcemu právo požadovať od kupujúceho pri reklamácii 

predloženie pôvodného obalu. 

Článok VIII bod 5. 

Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením 

tejto reklamácie. 

- uplatnenie reklamácie je právom spotrebiteľa, ktorému korešponduje povinnosť 

predávajúceho reklamáciu vybaviť riadne a včas. Z ustanovení právnych predpisov 

nevyplýva povinnosť spotrebiteľa hradiť náklady spojené s riešením reklamácie, a to 

bez ohľadu na jej výsledok. Vychádzajúc zo znenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 40/1964 Zb.“) 

(napr. § 598) práve naopak, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 

mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (t. j. vrátane napr. 

nákladov spojených s uplatnením reklamácie, čomu nezodpovedá ani Článok IV bod 5 

posledná veta reklamačného poriadku). Požadovanie úhrady nákladov reklamácie 



súvisiacich s reklamáciou (hoci aj neoprávnenou) je povinnosťou kladenou nad rámec 

zákona.  

o  v reklamačnom poriadku č. 1: 

Článok  III bod 3.  

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, 

nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky 

používania.“ 

-  v súvislosti s reklamáciou výrobku je zrejmé, že tento zo strany spotrebiteľa je zákonite 

používaný. Spotrebiteľ nemá povinnosť uchovávať obal výrobku, a preto požiadavka na 

jeho predloženie pri reklamácii je kladená nad rámec zákona, a to v neprospech 

spotrebiteľa. Súčasne je potrebné uviesť, že spotrebiteľ je tovar zakúpený na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku oprávnený vyskúšať, čo v istých prípadoch môže znamenať 

aj poškodenie jeho obalu. Požiadavka na nepoužitý výrobok v pôvodnom 

nepoškodenom obale je kladená nad rámec zákona aj v prípade vrátenia tovaru.  

Uvedenými ustanoveniami účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, čím došlo 

k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Vykonanými kontrolami bolo taktiež zistené porušenie povinnosti formulovať zmluvné 

podmienky ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje 

ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pres podpisom zmluvy, ale 

nemohol ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne, keď účastník konania uviedol: 

o vo všeobecných obchodných podmienkach č. 1: 

Článok  X bod 4.  

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu 

doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne 

vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, 

ktoré boli Kupujúcemu dodané. 

-  uvedené ustanovenie, ktoré je navyše v zmysle Čl. X bod 6 všeobecných obchodných 

podmienok č. 1 dôvodom vymieneným predávajúcim pre neakceptáciu odstúpenia od 

zmluvy, je v otázke stanovenia momentu dodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy tak 

v rozpore s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) (§ 8 ods. 2), ako aj 

ustanoveniami samotných všeobecných obchodných podmienok č. 1 (napr. Článok XI 

bod 3), ktoré uvádzajú, že lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, 

ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v 

posledný deň lehoty na odstúpenie (t. j. nie je potrebné, aby toto bolo v danej lehote aj 

doručené). Obdobne Článok XII ods. 4 všeobecných obchodných podmienok č. 1 

stanovuje, že kupujúci je povinný zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa 

odstúpenia od zmluvy, t. j. nie zároveň s odstúpením od zmluvy (obdobne aj § 10 ods. 1 

zákona č. 102/2014 Z. z.). 

o  vo všeobecných obchodných podmienkach č. 1 uviedol: 

Článok X bod 5. 

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. 

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 

dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet 

Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním 

tovaru. 



-  uvedené ustanovenie je v otázke stanovenia lehoty na vrátenie peňazí, ako aj určenia 

spôsobu ich vrátenia tak v rozpore s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 9 ods. 1 

a 2), ako aj ustanoveniami  samotných všeobecných obchodných podmienok č. 1 

(Článok XII bod 1) ktoré uvádzajú, že predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy vrátiť Kupujúcemu 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. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej 

vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci 

sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú 

účtované žiadne ďalšie poplatky. 

o  v reklamačnom poriadku č.1 uviedol: 

Článok III bod 1. a 2.  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 7 –dňovej lehote 

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia 

dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti 

s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom 

prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.  

Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal 

V prípade, ak Kupujúci zistí,  že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý 

prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 7 dní od prevzatia 

tovaru Kupujúcim. 

-  uvedené ustanovenia (napriek tomu, že účastník konania ich v reklamačnom poriadku 

č. 1 zaradil pod stať uplatnenie reklamácie) sú v otázke stanovenia lehoty na odstúpenie 

od zmluvy tak v  rozpore s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 7), ako aj 

ustanoveniami  samotných všeobecných obchodných podmienok č. 1 (napr. Článok X 

bod 1), ktoré stanovujú riadne 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy.  

o v reklamačnom poriadku č.1 uviedol: 

Článok III bod 5. 

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude 

prevedená na účet Kupujúceho a to do 30 dní odo dňa prevzatia dokladov s tovarom, 

ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1., 2. a 3. tohto článku.  

- uvedené ustanovenie v nadväznosti na Článok III reklamačného poriadku č.1 (ktoré 

stanovujú podmienky pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy a nie podmienky 

uplatnenia reklamácie) je v otázke stanovenia lehoty na vrátenie peňazí, ako aj určenia 

spôsobu ich vrátenia tak v rozpore s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. (§ 9 ods. 1 

a 2), ako aj ustanoveniami  samotných všeobecných obchodných podmienok č. 1 

(Článok XII bod 1), ktoré uvádzajú, že predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy vrátiť Kupujúcemu 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. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej 

vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci 

sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú 

účtované žiadne ďalšie poplatky. 

Z uvedeného vyplýva, že predávajúci neformuloval ustanovenia zmluvy s ktorými mal 

spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah 

zrozumiteľne, nakoľko uvedené podmienky zjavne nejasným spôsobom informujú spotrebiteľa 

ohľadom lehoty na odstúpenie od zmluvy, spôsobe a lehote vrátenia platieb pri odstúpení od 

zmluvy. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. 



     Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že napadnuté rozhodnutie považuje za 

nezákonné, pretože vychádza z nesprávnych skutkových zistení a tiež vychádza z nesprávneho 

právneho posúdenia veci a zároveň považuje výšku uloženej pokuty za neprimerane vysokú. 

Účastník konania uvádza, že sa pridŕža svojich vyjadrení, počas priebehu konania, 

predovšetkým tvrdení uvedených vo vyjadrení k Inšpekčnému záznamu a v Námietkach proti 

uloženým opatreniam, ako aj vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania, pričom 

uvedené vyjadrenie opätovne uvádza a zdôrazňuje aj v odvolaní. 

 K ustanoveniu článku VIII bod 4 VOP účastník konania uvádza, že požiadavka na 

predloženie reklamovaného tovaru v pôvodnom balení je naopak v prospech spotrebiteľa, resp. 

v prospech objektívneho a rýchleho vybavenia reklamácie spotrebiteľa, z dôvodu, že bez obalu 

je možné, že by pri transporte tovaru došlo k jeho poškodeniu alebo inému znehodnoteniu 

(vlhkom, roztrhnutím, a pod.), a bolo by len ťažko možné odlíšiť samotnú vadu tovaru, ktorú 

reklamuje spotrebiteľ, od vady ktorá vznikla pri transporte bez obalu a práve pôvodný obal má 

podľa účastníka konania schopnosť ochrániť tovar pred jeho poškodením alebo 

znehodnotením.  Účastník konania tiež poukazuje na to, že na e-shope predáva tovar, ktorý 

prichádza do kontaktu s telom spotrebiteľa, pričom poukazuje na § 17 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v súvislosti s čím je podľa názoru účastníka konania logické, aby spotrebiteľ pri 

reklamácií z hygienických dôvodov predložil predávajúcemu tovar zabalený v pôvodnom obale 

určenom výrobcom. Účastník konania tiež uvádza, že doručenie reklamovaného tovaru 

v pôvodnom obale v žiadnom prípade nie je podmienkou na prijatie a následné vybavenie 

reklamácie spotrebiteľa, naopak, reklamácie spotrebiteľov sú vybavované v súlade s právnymi 

predpismi bez ohľadu na to, či ho spotrebiteľ doručí alebo nedoručí v pôvodnom balení, čo 

znamená, že spotrebiteľ nie je žiadnym spôsobom sankcionovaný. Účastník konania považuje 

doručenie reklamovaného tovaru v pôvodnom obale za poriadkové resp. preventívne opatrenie, 

účelom ktorého je riadne, objektívne a rýchle vybavenie reklamácie spotrebiteľa, ako aj 

dodržanie hygieny pri manipulovaní s reklamovaným tovarom a zároveň uvádza, že zo 

žiadneho ustanovenia VOP nevyplýva, že by prijatie reklamácie a jej ďalšie riešenie bolo 

podmienené doručením tovaru v pôvodnom balení a preto má účastník konania za to, že 

v uvedenom prípade nedošlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv spotrebiteľa, ba práve naopak, 

že podmienky reklamovania sú v prospech spotrebiteľa. 

K ustanoveniu článku VIII bod 5 VOP účastník konania uvádza, že správny orgán na 

základe príliš formalistického výkladu príslušných právnych predpisov dospel k nesprávnym 

záverom a vec nesprávne právne posúdil. Účastník konania odvolávajúc sa na § 598 OZ uvádza, 

že v prípade absencie čo i len jedného predpokladu (vznik práva zodpovednosti za vady, t. j. 

existencia určitej vady tovaru, a zároveň, uplatnenie tejto vady kupujúcim u predávajúceho), 

najmä v prípade, ak vyjde v priebehu reklamačného konania najavo, že tovar je bezchybný, t. 

j. nemá žiadne vady, nie je možné hovoriť o zodpovednosti za vady tovaru zo strany 

predávajúceho, ako ani o vzniku práva kupujúceho na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 

mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zodpovednosti za vady. Podľa účastníka konania 

v prípade akceptovania argumentácie správneho orgánu, môže podľa jeho názoru dochádzať 

k neúmernému resp. šikanóznemu uplatňovaniu neoprávnených reklamácií zo strany 

kupujúcich, ktorí by zároveň požadovali od predávajúceho náhradu nákladov spojených 

s uplatňovaním takýchto neoprávnených reklamácií, čo by v konečnom dôsledku viedlo 

k neúmernému a nespravodlivému finančnému zaťažovaniu predávajúceho. Účastník konania 

tiež uvádza, že nie je možné v každom prípade vykladať ustanovenia právnych predpisov 



výlučne v prospech spotrebiteľa, bez ohľadu na to, aký dopad bude mať správanie spotrebiteľa 

na postavenie predávajúceho, ktorý sa môže v konečnom dôsledku dostať do výrazne 

nevýhodného postavenia oproti postaveniu kupujúceho, čo je podľa účastníka konania 

v rozpore s dobrými mravmi. Účastník konania tiež uvádza, že v praxi nikdy od žiadneho 

kupujúceho nepožadoval náhradu žiadnych nákladov spojených s reklamáciou, a to ani 

s reklamáciou neoprávnenou, naopak, účastník konania často postupuje nad rámec v prospech 

spotrebiteľa, keď napríklad kupujúcim, ktorí si uplatnili reklamáciu, bezplatne poskytuje 

darčekové poukazy. Účastník konania má za to, že v uvedenom prípade nedošlo k porušeniu 

alebo ohrozeniu práv spotrebiteľa. 

K ustanoveniu článku X, bod 4 VOP, účastník konania uvádza, že uvedené ustanovenie 

v žiadnom prípade nehovorí, že kupujúci je povinný v lehote na odstúpenie od zmluvy 

predávajúcemu vrátiť tovar, resp. vrátiť tovar spolu s doručením odstúpenia od zmluvy, ale len 

informuje spotrebiteľa, že jedným z právnych následkov odstúpenia od zmluvy bude aj 

povinnosť kupujúceho vrátiť tovar predávajúcemu. Účastník konania uvádza, že lehota na 

vrátenie tovaru je upravená osobitne v súlade s § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru na diaľku v ustanovení článku XII, bod 4 VOP, a zároveň, ustanovenie článku XI, bod 

3 VOP informuje a poučuje spotrebiteľa o tom, že lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje 

za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 

posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, 

pričom uvedené je v súlade s § 8 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na 

diaľku. Účastník konania je toho názoru, že vyššie uvedené ustanovenia v nadväznosti na 

ostatné ustanovenia VOP jasne, bez rozporu a zrozumiteľne informujú spotrebiteľa o jeho 

práve na odstúpenie od zmluvy, o lehotách, v ktorých musí spotrebiteľ svoje právo na 

odstúpenie uplatniť, o jeho povinnosti vrátiť predávajúcemu tovar po uplatnení práva na 

odstúpenie od zmluvy, ako aj o lehote, v ktorej je spotrebiteľ povinný tovar vrátiť, čo je podľa 

názoru v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. 

Čo sa týka ustanovenia článku X, bod 5 VOP, účastník konania uvádza, že lehota na vrátenie 

platieb, ktoré od spotrebiteľa predávajúci prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

v prípade odstúpenia od zmluvy, je upravená v článku XII, bod 1 VOP s názvom práva 

a povinnosti zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy kupujúcim, čo je podľa účastníka 

konania v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na 

diaľku. Účastník konania uvádza, že pokiaľ bola uvedená lehota na vrátenie platieb v trvaní 15 

dní, išlo čisto len o chybu v písaní, o čom svedčí aj skutočnosť, že v ustanovení čl. XII, bod 1 

je uvedená správna lehota 14 dní, a uvedená chyba bola odstránená bez zbytočného odkladu.  

Čo sa týka spôsobu vrátenia platieb, účastník konania uvádza, že tento je upravený v článku 

XII, bod 1, druhá veta VOP a uvedené ustanovenie je v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona 

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Účastník konania uvádza, že § 9 ods. 2 

zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku pripúšťa dohodu predávajúceho a spotrebiteľa na tom, 

akým spôsobom predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu, resp. aj ostatné platby, ktoré od 

neho prijal za predpokladu, že v súvislosti s tým nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie 

poplatky. Účastník konania má za to, že objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu 

a akceptovaním VOP dochádza, medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy 

v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a to za podmienok 

uvedených v tomto zákone a vo VOP, a preto podľa názoru účastníka konania uvedeným 

postupom došlo zároveň k akceptovaniu podmienok uvedených vo VOP, vrátane čl. X bod 5 

VOP, v zmysle ktorého predávajúci vráti kúpnu cenu, resp. aj ostatné platby, ktoré od neho 

prijal, prevodom na bankový účet, a preto dochádza k dohode o spôsobe vrátenia prijatých 

platieb, pričom uvedená zmluvná podmienka je formulovaná zrozumiteľne, čo je v súlade s § 4 

ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania tiež uvádza, že s prijatím platby na účet 

spotrebiteľa nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky, ktoré by spotrebiteľ musel znášať, bankový 



prevod je najrýchlejší, najbezpečnejší a najviac pohodlný spôsob prijatia platby, pričom je 

v maximálnej možnej miere v prospech spotrebiteľa. Účastník konania tiež uvádza, že 

v elektronickom obchode drvivá väčšina spotrebiteľov platí za tovar elektronicky, t. j. 

bankovým prevodom na účet, a má za to, že v uvedenom prípade upravil podmienky vracania 

platieb v prospech spotrebiteľa.  

Čo sa týka čl. III, bod 1 a bod 2 Reklamačného poriadku účastník konania uvádza, že 

z dôvodu neznámej technickej chyby, ktorú účastník konania považuje za vis major, sa v čase 

kontroly zobrazovala stará, neaktuálna verzia reklamačného poriadku, na čo zodpovedná osoba 

pri kontrole upozornila. Účastník konania uvádza, že napriek zobrazovaniu starej stránky, 

každému kupujúcemu, ktorý si objednal tovar, e-mailom zasielal aktuálnu verziu 

Reklamačného poriadku, ktorého ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi, o čom 

zodpovedná osoba pri kontrole informovala, a zároveň ešte v rovnaký deň po zistení chyby túto 

odstránili. Z uvedeného dôvodu má účastník konania za to, že nedošlo k porušeniu ani 

ohrozeniu práv spotrebiteľa ani k porušeniu zákona. 

K ustanoveniu čl. III, bod 3 Reklamačného poriadku účastník konania poukazuje na 

skutočnosť, že inšpektorát vychádzal z neaktuálneho reklamačného poriadku, nakoľko 

v aktuálnom znení reklamačného poriadku sa ustanovenie  článok III, bod 3 nenachádza. 

Napriek tomu účastník konania uvádza, že na predloženie výrobku v pôvodnom obale 

poukazuje na skutočnosti uvedené vyššie k danému porušeniu a čo sa týka požiadavky na 

predloženie tovaru v nepoškodenom, resp. nepoužitom stave, uvádza, že uvedené ustanovenie 

nemá byť vykladané tak, že spotrebiteľ nie je oprávnený pred reklamáciou, resp. pred vrátením 

tovaru tovar použiť, nakoľko je logické, že po zakúpení spotrebiteľ tovar použije, pričom práve 

pri používaní tovaru môže dôjsť k zisteniu prípadných vád tovaru, prípadne k zisteniu, že tovar 

nezodpovedá predstavám spotrebiteľa. Uvedené ustanovenie má byť aplikované predovšetkým 

v prípade výmeny tovaru za tovar, pričom tovar, ktorý si kupujúci praje vymeniť za iný tovar 

by nemal niesť známky napríklad po mechanickom poškodení, pokiaľ takéto poškodenie nie je 

zapríčinené vadou tovaru alebo známky po nadmernom opotrebovaní. Účastník konania tiež 

poukazuje na hygienické hľadisko, nakoľko predávaný tovar pri bežnom používaní prichádza 

do kontaktu s telom spotrebiteľa, a z uvedeného dôvodu účastník konania predáva tovar riadne 

zabalený v hygienicky nezávadnom obale a preto je logické, aby spotrebiteľ pri reklamácií 

z hygienických dôvodov predložil predávajúcemu tovar zabalený v pôvodnom obale určenom 

výrobcom. 

K ustanoveniu čl. III, bod 5 Reklamačného poriadku účastník konania opätovne uvádza, že 

kontrola vychádzala z neaktuálneho reklamačného poriadku, na čo upozornila zodpovedná 

osoba priamo pri kontrole, pričom pri predaji tovaru na diaľku účastník konania v súlade so 

zákonom zasielal aktuálnu verziu reklamačného poriadku.  

Účastník konania ďalej namieta, že podľa jeho názoru nespĺňa rozhodnutie zákonnom 

stanovené podmienky, nakoľko sa podľa názoru účastníka konania správny orgán 

nevysporiadal v rámci svojej úvahy, ako dospel k výške uloženej pokuty, odôvodnenie výšky 

pokuty je formálne avšak nepresvedčivé a nepreskúmateľné. Účastník konania tiež namieta, že 

v rozhodnutí nie sú uvedené zhromaždené podklady, ako zhodnotil vykonané dôkazy, akými 

úvahami sa správny orgán riadil, čo je podľa názoru účastníka konania v rozpore s § 46 a 47 

ods. 3 správneho poriadku. Účastník konania uvádza, že porušenie povinností nemalo de facto 

žiadne následky, pričom závažnosť porušenia povinností by bola nepatrná. Účastník konania 

tiež namieta, že pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na celkový počet zmluvných 

podmienok, ktoré sú v rozpore so zákonom, avšak správny orgán neuviedol koľkých porušení  

sa účastník konania mal dopustiť, neuviedol ich presný počet, ktorý mal byť rozhodujúci pri 

určovaní výšky pokuty a ani neuviedol, ktoré z údajných porušení sa akou mierou podieľalo na 

určení výšky pokuty. Účastník konania ďalej považuje výšku pokuty za neprimerane vysokú 

a poukazuje na rozhodnutia iných inšpektorátov (2 rozhodnutia priložené k podanému 



odvolaniu) v skutkovo a právne podobných veciach, kde bola uložená niekoľko násobne nižšia 

pokuta, pričom v uvedených prípadoch išlo podľa názoru účastníka konania o závažnejšie 

porušenia ako v prípade účastníka konania. Účastník konania vyslovuje názor, že 

niekoľkonásobný rozdiel vo výške uložených sankcií narúša princíp právnej istoty. K výške 

pokuty účastník konania tiež uvádza, že pokuta vo výške 2.000 € predstavuje 12 % z celkového 

zisku e-shopu, čo neprimerane a závažným spôsobom zasahuje do ekonomickej sféry účastníka 

konania, čím sa správny orgán vôbec nezaoberal. 

Účastník konania namieta aj dĺžku konania nakoľko Oznámenie o začatí konania bolo zo 

dňa 09.11.2016, t. j. takmer 1 rok od vykonanej kontroly dňa 02.12.2015. Účastník konania tiež 

namieta porušenie ustanovenia § 49 správneho poriadku, ktorý záväzne určuje lehotu pre 

rozhodnutie, nakoľko podľa názoru účastníka konania ide o vec jednoduchú, ktorú bolo možné 

rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania a správny orgán mal 

rozhodnúť bezodkladne, prípadne do 30 dní od začatia konania, resp. 60 dní od začatia konania. 

Účastník konania tiež namieta, že Upovedomenie zo dňa 19.12.2016 bolo doručené len 

účastníkovi konania, napriek tomu, že v spise je založená plná moc na zastupovanie advokátom, 

ktorý je splnomocnený na zastupovanie účastníka konania na celé konanie. Účastník konania 

preto namieta rozpor s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, rozpor so zásadou 

rýchlosti a hospodárnosti konania, čím boli spôsobené prieťahy v konaní a sankcia tak neplní 

výchovnú, represívnu ani preventívnu úlohu. Vzhľadom na všetky uvedené námietky účastník 

konania žiada o zrušenie rozhodnutia v celom rozsahu. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania v podanom odvolaní zistený 

protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. Bez ohľadu na 

subjektívny dôvod vedúci k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa došlo zo strany účastníka 

konania k predmetným porušeniam, za ktoré účastník konania ako predávajúci zodpovedá bez 

ohľadu na zavinenie. Námietky účastníka konania žiadnym spôsobom nezbavujú účastníka 

konania zodpovednosti za porušenie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre správny 

i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav zistený v čase kontroly, ktorý následne porovnáva so 

stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý ale zo strany účastníka konania nebol 

dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu pokuty.  

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa ak sa zmluva medzi predávajúcim a 

spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný 

zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre 

spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru. 

K námietkam uvedeným účastníkom konania ohľadom článku VIII bod 4 VOP odvolací 

správny orgán uvádza, že zhodne s prvostupňovým správnym orgánom nesúhlasí s tvrdením 

účastníka konania, že požiadavka na predloženie reklamovaného tovaru v originálnom balení 

je v prospech spotrebiteľa a to ani z dôvodu zabránenia jeho poškodenia alebo znehodnotenia, 

nakoľko uvedená podmienka je nad rámec zákona, pretože žiadne zákonné ustanovenie 

nepripúšťa možnosť predávajúceho požadovať vrátenie tovaru v originálnom obale, ako ani 

žiadne zákonné ustanovenie nestanovuje spotrebiteľovi povinnosť uchovávať pôvodné, 

originálne obaly výrobkov počas trvania celej záručnej doby. Uplatnenie práv zodpovednosti 

za vady podmienené predložením originálneho obalu preto predstavuje ukladanie povinností 

pre spotrebiteľov bez právneho dôvodu a taktiež takto formulovaná zmluvná podmienka môže 

mať za následok, že spotrebiteľ, ktorý má právo na reklamáciu vadného tovaru k uplatneniu 

svojich práv nepristúpi na základe mylnej informácie k reklamácií, nakoľko pôvodným 

originálnym obalom už nedisponuje, čo je jednoznačným zásahom do práv spotrebiteľov. 

Zodpovednosti za zistené porušenie účastníka konania nezbavuje ani jeho tvrdenie, že 



doručenie reklamovaného tovaru v pôvodnom obale v žiadnom prípade nie je podmienkou na 

prijatie a následné vybavenie reklamácie spotrebiteľa, nakoľko porušením zákona o ochrane 

spotrebiteľa je samotné zakotvenie takto formulovanej zmluvnej podmienky, ktorá ukladá 

spotrebiteľom povinnosti nad rámec zákona. 

Čo sa týka námietky účastníka konania uvedenej v podanom odvolaní, že tovar prichádza 

do kontaktu s telom spotrebiteľa s poukazom na § 17 zákona o ochrane spotrebiteľa v súvislosti 

s čím je logické požadovať tovar zabalený v pôvodnom obale určenom výrobcom, odvolací 

správny orgán uvádza, že hygienické hľadisko nie je skutočnosťou, ktorá by účastníka konania 

zbavovala zodpovednosti za zistené porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa a to ani 

s poukazom na § 17 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko uvedené ustanovenie zákona síce 

ukladá predávajúcim povinnosť predávať v hygienicky nezávadných obaloch ako to vyžaduje 

povaha výrobku, avšak toto ustanovenie nestanovuje spotrebiteľom povinnosť tovar aj vrátiť 

v takomto hygienicky nezávadnom obale. V tejto súvislosti orgán dozoru opätovne zdôrazňuje, 

že od spotrebiteľa nemožno očakávať, že po celú dobu trvania záručnej doby si bude odkladať 

originálny obal od výrobku pre prípad uplatnenia reklamácie. 

K námietkam účastníka konania, ktoré uvádza vo vzťahu k článku VIII bod 5 VOP, 

odvolací správny orgán uvádza, že formulácia predmetného bodu VOP jednoznačne ukladá 

spotrebiteľom povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník konania ukladá spotrebiteľom 

povinnosť uhradiť náklady vzniknuté s riešením neoprávnenej reklamácie a odvolací správny 

orgán uvádza, že prvostupňový správny orgán sa dostatočne a vyčerpávajúco vysporiadal 

s námietkami účastníka konania vo vzťahu k bodu VIII bod 5 VOP. Odvolací správny orgán 

zhodne s prvostupňovým správnym orgánom poukazuje na to, že zákon o ochrane spotrebiteľa 

(§ 18 ods. 6 a ods. 7) poskytuje spotrebiteľom práve ochranu pred požadovaním nákladov 

spojených s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady bez ohľadu na skutočnosť, či je 

v konečnom dôsledku reklamácia opodstatnená alebo nie. Odvolací orgán taktiež uvádza, že 

účastníka konania nezbavuje zodpovednosti za takto formulovanú obchodnú podmienku ani 

skutočnosť, že v praxi údajne nikdy nedošlo k jej uplatneniu, nakoľko porušením zákonom 

stanovených povinností je už len samotné zakotvenie predmetnej podmienky a jej nesúlad 

s právnymi predpismi, nakoľko stačí, že zakotvením takejto podmienky dochádza k ohrozeniu 

práv spotrebiteľov.  

Čo sa týka námietok účastníka konania ohľadom článku X, bod 4 VOP, odvolací správny 

orgán uvádza, že súhlasne s prvostupňovým správnym orgánom má za to, že nie je možné 

akceptovať námietky účastníka konania, nakoľko takto formulované ustanovenie všeobecných 

obchodných podmienok je zmätočné a nezrozumiteľné aj napriek skutočnosti, že 

v nasledujúcich článkoch VOP sú uvedené lehoty a postupy odstúpenia od zmluvy v súlade so 

zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. V prípade, kedy si jednotlivé 

ustanovenia VOP odporujú, resp. upravujú rovnakú skutočnosť odlišne dochádza k ohrozeniu 

práv spotrebiteľa, pretože tento nemá jednoznačne určené svoje povinnosti, resp. práva a tým 

pádom sú všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa nezrozumiteľné. Odvolací správny 

orgán má jednoznačne za to, že znenie VOP: „Oznámenie kupujúceho o odstúpení od Kúpnej 

zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí 

byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi 

a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané“ predstavuje požiadavku kumulatívneho 

naplnenia podmienok, že spotrebiteľovi vyplýva povinnosť doručiť oznámenie o odstúpení od 

zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy a zároveň aj kompletný tovar so všetkými dokladmi 

a dokumentáciou. 

K námietkam uvedeným účastníkom konania vo vzťahu k ustanoveniu článku X, bod 5 

VOP odvolací správny orgán uvádza, že nie je možné prihliadnuť na argument, že sa jedná len 

o chybu v písaní, nakoľko ostatné ustanovenia určujú zákonom stanovenú lehotu 14 dní, 

nakoľko tak, ako v predchádzajúcich prípadoch má takto zakotvená zmluvná podmienka za 



následok nejednoznačné určenie povinností pre spotrebiteľa, a tým pádom sú aj v tejto časti 

všeobecné obchodné podmienky nezrozumiteľné. Odvolací správny orgán taktiež poukazuje na 

to, že účastník konania ako predávajúci z titulu svojho postavenia ako profesionálneho 

hospodárskeho subjektu na trhu pri zachovaní odbornej starostlivosti musí poznať právne 

predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť a zabezpečiť súlad všeobecných obchodných 

podmienok, nie len v jednotlivých častiach ale predovšetkým ako celku, s aktuálnou právnou 

úpravou. 

K námietkam ohľadne spôsobu vrátenia platieb, odvolací správny orgán uvádza, že nie je 

možné prihliadnuť na argumenty uvádzané účastníkom konania, nakoľko tak, ako aj uviedol 

prvostupňový správny orgán vo svojom rozhodnutí, zmluva uzatvorená prostredníctvom 

internetového obchodu sa riadi režimom zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na 

diaľku, pričom zo strany spotrebiteľa ide o akceptáciu vopred formulovanej zmluvnej 

podmienky predávajúcim, ktorú spotrebiteľ nemôže ovplyvniť a z uvedeného dôvodu preto nie 

je možné toto zaradiť ako dohodu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru na diaľku. Odvolací správny orgán taktiež uvádza, že nie je možné prihliadnuť ani na 

tvrdenie účastníka konania, že „s prijatím platby na účet spotrebiteľa nie sú spojené žiadne 

ďalšie poplatky, ktoré by spotrebiteľ musel znášať, bankový prevod je najrýchlejší, 

najbezpečnejší a najviac pohodlný spôsob prijatia platby, pričom je v maximálnej možnej miere 

v prospech spotrebiteľa a v elektronickom obchode drvivá väčšina spotrebiteľov platí za tovar 

elektronicky, t. j. bankovým prevodom na účet“ nakoľko uvedený argument považuje odvolací 

správny orgán za subjektívny, nakoľko spotrebiteľ má právo vybrať si spôsob svojej platby, 

vzhľadom k čomu má právo na vrátenie platby rovnakým spôsobom, akým platbu realizoval. 

K námietkam uvedeným vo vzťahu k čl. III, bod 1 a bod 2 Reklamačného poriadku sa 

odvolací orgán rovnako stotožňuje s orgánom konajúcim na prvom stupni správneho konania, 

že skutočnosť, že v čase kontroly došlo údajne k technickej chybe nie je možné považovať za 

okolnosť zbavujúcu účastníka konania povinnosti informovať spotrebiteľa o jeho právach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že 

odstránenie zistených nedostatkov zo strany účastníka konania síce 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.“. Vzhľadom na uvedené 

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 v tejto súvislosti taktiež poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za 

zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na 

zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu 

došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za 

túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. 

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. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený 

inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie 

delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto 

protiprávny následok reálne hrozí. Vzhľadom na uvedené preto nemohol odvolací správny 

orgán prihliadnuť ani na to, že k zobrazeniu neaktuálneho reklamačného poriadku došlo 

z neznámej technickej chyby. Argument, že pri výkone kontroly účastník konania Inšpektorát 



SOI upozornil, že sa jedná o neaktuálny reklamačný poriadok, nie je z hľadiska zistenia 

vytýkaných nedostatkov relevantný, nakoľko ešte v čase výkonu kontroly inšpektormi SOI dňa 

02.12.2015, kedy bol Reklamačný poriadok odobratý za účelom jeho posúdenia, a ktorý tvorí 

prílohu č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.12.2015, sa na stránke e-shopu nachádzal 

reklamačný poriadok, ktorý bol v rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.  

Čo sa týka námietok k ustanoveniu čl. III, bod 3 Reklamačného poriadku, odvolací správny 

orgán poukazuje na svoje odôvodnenie v predchádzajúcich bodoch, a teda poukazuje najmä na 

to, že požadovanie pôvodného obalu pri reklamácií je jednoznačne ukladanie povinností 

spotrebiteľom bez právneho dôvodu, nakoľko spotrebiteľ nie je povinný uchovávať obal 

zakúpených výrobkov počas celej doby v ktorej môže tovar reklamovať, čo je 24 mesiacov. Čo 

sa týka neznámej technickej chyby, k tomu sa odvolací orgán vyjadril v predchádzajúcom 

odseku. 

K námietke účastníka konania, že odôvodnenie rozhodnutia neobsahuje zhromaždené 

podklady, ako zhodnotil vykonané dôkazy, akými úvahami sa správny orgán riadil, odvolací 

orgán uvádza, z odôvodnenia Rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že hlavným podkladom 

rozhodnutia bola kontrola vykonaná inšpektormi SOI zo dňa 02.12.2015 a dňa 17.12.2015, tak 

ako je to uvedené v samotnom odôvodnení rozhodnutia. Výstup z každej vykonanej kontroly 

tvorí Inšpekčný záznam, ktorý mal k dispozícii aj samotný účastník konania. Hmotným 

dôkazom bol práve Inšpekčný záznam, ktorý potvrdil porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, 

konkrétne § 4 ods. 2 písm. a) a § 4 ods. 6, tým, že vo všeobecných obchodných podmienkach 

a v reklamačnom poriadku ukladal spotrebiteľmi povinnosti bez právnych dôvodov 

a nezrozumiteľne formuloval zmluvné podmienky (presné znenia dotknutých ustanovení sú 

citované vyššie v rozhodnutí). 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.“ Citované zákonné 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 materiály, 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 zo 

dňa 02.12.2015 v spojení s inšpekčným záznamom zo dňa 17.12.2015, následne Vyjadrenie 

účastníka konania k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.12.2015 a námietky proti opatreniam 

uloženým inšpekčným záznamom doručené e-mailom dňa 21.12.2015, listom doručené 

23.12.2015, Rozhodnutie o námietkach zo dňa 28.12.2015, Oznámenie o začatí konania zo dňa 

09.11.2016, doručené dňa 14.12.2016, vyjadrenie účastníka konania k začatiu konania zo dňa 

18.11.2016. 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.  



 

K námietke účastníka konania, že zistené porušenia nemali de facto žiadne následky 

odvolací správny orgán uvádza, že na uvedenú námietku nemožno prihliadať, z dôvodu, ako už 

bolo spomenuté vyššie, uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie 

je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku ale stačí, že takýto protiprávny následok 

reálne hrozí. 

Čo sa týka neuvedenia presného počtu porušení, ktorých sa účastník konania dopustil, 

odvolací správny orgán uvádza, že právne predpisy neustanovujú povinnosť správnemu orgánu 

uvádzať presný počet porušení, resp. počet zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore so 

zákonom a neuvedenie počtu nemá za následok vady rozhodnutia ako ani vecnú správnosť 

rozhodnutia vo veci samej. 

K námietke porušenia ustanovenia § 49 správneho poriadku odvolací správny orgán uvádza, 

že v predmetnom ustanovení sú zakotvené lehoty svojou povahou lehotami poriadkovými, 

pričom vydanie rozhodnutia po ich uplynutí, nemá za následok nezákonnosť rozhodnutia. Na 

margo účastníkom konania namietanú jednoduchosť správneho konania, si správny orgán 

dovoľuje uviesť, že má za to, že v danom prípade ide o vec zložitejšieho charakteru, a to 

predovšetkým so zreteľom na obsiahlosť a množstvo dokumentov, ktoré boli predmetom 

preskúmania, vyjadrení účastníka konania, s ktorými sa správny orgán prvého stupňa musel 

náležite vysporiadať v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 a § 47 ods. 3 správneho poriadku. 

Odvolací správny orgán v tejto súvislosti taktiež poukazuje na Rozsudok Krajského súdu 

v Košiciach 6S/165/2014 zo dňa 30.04.2015 v zmysle ktorého „nedodržanie procesných lehôt 

na vydanie rozhodnutia nemohlo mať vplyv na vecnú správnosť a zákonnosť rozhodnutia 

nakoľko zákon o správnom konaní s nedodržaním lehoty na vydanie rozhodnutia nespája 

právne dôsledky.“ 

Čo sa týka námietky nesprávne zaslaného upovedomenia o predĺžení lehoty na vydanie 

rozhodnutia v prvostupňovom konaní, odvolací správny orgán uvádza, že uvedená skutočnosť 

nemá za následok, čo do dôsledku nezákonnosť vydaného rozhodnutia a nie je dôvodom na 

zrušenie rozhodnutia, nakoľko správnemu orgánu nevyplýva povinnosť upovedomenie 

o predlžení konania doručovať kvalifikovanou formou doručovania a teda do vlastných rúk. 

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 ukladaní povinností 

spotrebiteľovi bez právneho dôvodu, a formulovaní zmluvných podmienok ak sa zmluva medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal 

spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy ale nemohol ovplyvniť ich obsah 

zrozumiteľne, odôvodňujú výšku uloženej pokuty po jej znížení za primeranú. Účastníkovi 

konania napriek závažnosti jeho konania bola uložená pokuta vo výške 1.500,- €, ktorá 

v korelácii s maximálnou výškou sankcie, ktorú môže správny orgán uložiť za preukázané 

porušenie povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje v spodnej hranici. Navyše, 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. 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. V zmysle judikatúry 

rozhodovacej praxe súdov týkajúcej sa rozhodovania v správnych deliktoch (napr. NS 

5Sžo/204/2010, NS 5Sžp/21/2011) orgán dozoru pri určovaní výšky sankcie prihliadol jednak 

na okolnosti viažuce sa na subjekt, samotný skutok a jeho následok, jednak na všetky štyri 

povinné hľadiska definované v ustanovení § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa t. j. najmä 



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

porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty v prvom rade zobral do úvahy, že Ústava SR v 

čl. 13 ods. 1 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len 

zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach, prípadne  medzinárodnou zmluvou podľa 

čl. 7 ods. 4 alebo nariadením vlády SR podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. Táto ústavná ochrana 

sa premieta v ochrane spotrebiteľa do konkrétneho ustanovenia, ktorého účelom je ochrániť 

spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by podnikateľ, resp. poskytovateľ služby sám 

spotrebiteľovi ustanovil. Účastník konania konal nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním 

ukladal vo svojich všeobecných obchodných podmienkach spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, keď požadoval od spotrebiteľov pri reklamácii predloženie pôvodného 

obalu, požadoval úhradu nákladov reklamácie súvisiacich s reklamáciou, požadoval v prípade 

vrátenia tovaru nepoužitý výrobok v pôvodnom nepoškodenom obale a tiež nezrozumiteľne 

formuloval zmluvné podmienky, keď účastník konania zjavne nejasným spôsobom informoval 

spotrebiteľa ohľadom lehoty na odstúpenie od zmluvy, spôsobe a lehote vrátenia platieb pri 

odstúpení od zmluvy. 

Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, 

závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení 

uvedených kritérií orgán dozoru zohľadnil, že účastník konania ako predávajúci je povinný pri 

predaji výrobkov postupovať tak, 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 ukladania spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Účastník konania 

spotrebiteľovi ukladal vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, resp. v reklamačnom 

poriadku č. 1 povinnosti bez právneho dôvodu nad rámec existujúcej právnej úpravy, čím mu 

mohlo byť sťažené uplatnenie práva garantovaného právnymi predpismi na ochranu 

spotrebiteľa, a to jeho právo na uplatnenie reklamácie, resp. právo na odstúpenie od zmluvy. 

Podmienka doručenia reklamovaného tovaru v originálnom balení, ako i ukladanie povinnosti 

spotrebiteľovi uhradiť náklady neoprávnenej reklamácie dochádza k priamemu ohrozeniu 

ekonomických záujmov spotrebiteľa, nakoľko tento pri potrebe naplnenia požiadaviek 

kladených účastníkom konania, môže byť odradený od uplatnenia jeho práv vyplývajúcich zo 

zodpovednosti za vady (resp. práv vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. práva na 

odstúpenie od zmluvy). Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany 

v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je zakotvená i do zákonom stanovenej povinnosti 

predávajúceho formulovať zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa zmluva uzatvára písomne 

a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom 

zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah. Uvedená úroveň ochrany zo strany účastníka 

konania nebola dosiahnutá, nakoľko účastník konania v rozpore s vyššie uvedenou 

povinnosťou zakotvil do znenia svojich všeobecných obchodným podmienok č. 1 zmluvné 

dojednania nevyhovujúce predmetnej požiadavke, čím došlo k zníženiu zákonom garantovanej 

právnej ochrany spotrebiteľa. Podaním nezrozumiteľných informácií ohľadom práv 

prislúchajúcich spotrebiteľom zo zákona č. 102/2014 Z. z., a to podmienkach, lehote a postupe 

pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vyhradením retenčného práva nad zákonom 

stanovený rozsah, ako i jednostranným určením spôsobu vrátenia všetkých platieb dochádza 

k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa v predmetnom zmluvnom vzťahu, nakoľko tento 

v dôsledku poskytnutia nezrozumiteľných informácií nie je spôsobilý objektívne posúdiť 

opodstatnenosť predávajúcim poskytnutých informácií, resp. nevie, aké práva a povinnosti mu 

zo spotrebiteľskej zmluvy v skutočnosti vyplývajú. Teda v prípade nezrozumiteľného 

formulovania zmluvných podmienok, v dôsledku ktorých spotrebiteľ nevie, aké právne 

dôsledky mu môžu vyplynúť v prípade ich aplikovania, resp. na čo bude mať v predmetnom 



prípade, pokiaľ ide o zmluvný vzťah s účastníkom konania nárok, dochádza k porušovaniu 

inštitútu právnej istoty, ktorého dodržiavanie je predovšetkým v spotrebiteľských zmluvných 

vzťahov so zreteľom na postavenie spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany osobitne dôležité. 

Orgán dozoru má za to, že zvýšenú obozretnosť treba dodržiavať predovšetkým v prípadoch 

predávajúcim vopred pripravených zmlúv (resp. zmluvných podmienok), do obsahu ktorých 

spotrebiteľ nemá reálnu možnosť nijako zasiahnuť. Z hľadiska následkov protiprávneho 

konania účastníka konania prihliada odvolací správny orgán na to, že došlo k zníženiu zákonom 

garantovanej právnej ochrany spotrebiteľa, nakoľko účastník konania v rozpore cit. zákonom 

porušil zákaz ukladania spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu a povinnosť 

formulovať zmluvné podmienky ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára 

písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred 

podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne. V dôsledku uvedeného tak 

spotrebiteľ môže upustiť od uplatnenia svojich zákonných nárokov (odstúpenia od zmluvy 

a uplatnenia reklamácie) práve z dôvodu existujúcich podmienok predávajúceho. V § 3 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z. je deklarované právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu 

ekonomických záujmov, ktoré bolo uvedeným konaním účastníka konania porušené. Pri 

určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na celkový počet zmluvných podmienok, ktorých 

rozpor s právnymi predpismi bol zistený, na ich obsah, ako aj mieru, akou neprimerane 

závažným spôsobom zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Z hľadiska 

posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny 

skutkový stav vzal v úvahu, že účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky ponuky a predaja výrobkov a poskytovania služieb, za dodržiavanie 

ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich 

porušenie. Orgán dozoru taktiež poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. umožňuje 

uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená pokuta plniť úlohu 

výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je žiaduce, aby bola citeľná 

aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu v zanedbateľnej výške, 

inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné uviesť, že uložená 

pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným nositeľom totožných 

zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu odradiť od protiprávneho 

postupu. 

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený  na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej  vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

Na iné správne rozhodnutia poukazované účastníkom konania správny orgán neprihliadal. 

Zastávame názor, že pokuta v stanovenej výške nevybočuje z rozmedzia v akom sú ukladané 

pokuty iným účastníkom konania za porušenia obdobných povinností. Odvolací orgán má 

naďalej za to, že výška uloženej pokuty po znížení zodpovedá charakteru a rozsahu porušenej 

povinnosti. 

Správny orgán tiež prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v 

ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem 

iného právo na informácie ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom 

na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

Odvolací orgán zastáva názor, že správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti 

daného prípadu ako aj dôvody zisteného porušenia, výšku postihu preto pokladá vzhľadom na 

skutkové zistenia za primeranú. Je potrebné uviesť, že pri kontrole SOI bolo zistené zo strany 

predávajúceho porušenie povinnosti vzťahujúce sa k informáciám, ktoré by mali byť v každom 

prípade súladné so zákonom. Napriek tomu, že nebolo preukázané spôsobenie žiadnej škody 

sankcionovaným protiprávnym konaním, charakter konania, rozsah zisteného porušenia 

povinnosti, ako aj následky pre spotrebiteľa nesplnením si uvedenej povinnosti zo strany 

účastníka konania, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške stanovenej odvolacím orgánom.  



     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, ako aj poškodenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní povinnosti neukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, neupierať spotrebiteľovi právo na informácie, 

nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

     Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy aj následky porušenia povinnosti, 

vzhľadom na to, že účastník konania spotrebiteľovi uložil povinnosti bez právneho dôvodu 

a formuloval zmluvné podmienky nezrozumiteľne. Následkom protiprávneho konania boli 

porušené práva spotrebiteľa upravené zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán má za 

to, že ukladaním povinnosti bez právneho dôvodu dochádza k ohrozovaniu ekonomických 

záujmov bežného spotrebiteľa.  

    Správny orgán prihliadol taktiež na skutočnosť, že predávajúci je povinný dodržiavať všetky 

zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek 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. 

 

 

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/0244/99/2017                                                            Dňa : 13.11.2017 

 

     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 – BYTY Plus spol. s r.o., Janotova 

14-16, 841 05 Bratislava, IČO: 35 967 781, kontrola vykonaná dňa 05.08.2016 

a 22.09.2016 v sídle spoločnosti BYTY Plus spol. s r.o., Janotova 14-16, 841 05 Bratislava, 

IČO: 35 967 781, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0336/01/2016, zo dňa 20.03.2017, 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 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. 

P/0336/01/2016, zo dňa 20.03.2017 m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta tak, že 

účastníkovi konania BYTY Plus spol. s r.o., Janotova 14-16, 841 05 Bratislava, 

IČO: 35 967 781 ukladá podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

neskorších predpisov pokutu vo výške 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), ktorú je 

účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou 

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

0006 5068, KS:379, VS:03360116. 

Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

 

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

Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BYTY Plus spol. s r.o., – peňažnú 

pokutu vo výške 500,- EUR pre porušenie povinnosti § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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

05.08.2016 a 22.09.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) 

kontrolu v sídle účastníka konania - spoločnosti BYTY Plus spol. s r.o., Janotova 14-16, 841 

05 Bratislava, IČO: 35 967 781, zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa 

a na prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného pod č. 535/2016. Pri výkone kontroly bolo 

zistené, že účastník konania nevybavil reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30 

dňovej lehote od jej uplatnenia.   

     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. 



 Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0336/01/2016, zo dňa 

20.03.2017, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. 

Odvolací správny orgán síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav 

za presne a spoľahlivo zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil 

k zníženiu výšky uloženého postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací 

správny orgán zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka 

konania bude mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom 

rozhodnutí. Pri jej znížení zobral do úvahy všetky okolnosti prípadu, a to najmä spôsob, 

charakter a množstvo reklamovaných záležitostí, ktoré spotrebiteľ opakovane od účastníka 

konania požadoval. Aj keď právo na reklamáciu a jej vybavenie v zákonom stanovenej lehote 

je priznané zákonom, toto právo by sa nemalo využívať v neprimeranej miere. Spotrebiteľ má 

oprávnený dôvod na reklamovanie služieb účastníka konania, mimoriadne podrobné 

reklamovanie jednotlivých úkonov účastníka konania, spolu so žiadosťami o predkladania 

rôznych správ, požiadavky na detailné odôvodňovanie rôznych postupov účastníka konania pri 

prácach na dome, ktoré však na druhej strane môžu vzbudiť pochybnosti o účelnosti 

jednotlivých reklamácií, najmä za situácie, keď spotrebiteľ pravidelne navštevuje domové 

schôdze, na ktorých sa zúčastňuje aj účastník konania, a kde mu tieto záležitosti môžu byť 

vysvetlené, a podľa vyjadrenia účastníka konania aj vysvetlené opakovane boli. 

 Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého 

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom 

stanovenej 30 dňovej lehote od jej uplatnenia; čo účastník konania porušil. 

Dňa 05.08.2016 a 22.09.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„SOI“) kontrolu v sídle účastníka konania - spoločnosti BYTY Plus spol. s r.o., Janotova 14-

16, 841 05 Bratislava, IČO: 35 967 781, zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane 

spotrebiteľa a na prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného pod č. 535/2016, ktorej 

výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 05.08.2016 v spojení 

s inšpekčným záznamom z kontroly zo dňa 22.09.2016. Pri výkone kontroly a na základe 

predložených dokladov bolo zistené, že účastník konania ako správca bytového domu 

nevybavil reklamáciu spotrebiteľa zameranú na správnosť vyúčtovania nákladov spojených 

s užívaním bytu za rok 2013, uplatnenú listom „Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním 

bytu v r. 2013 – reklamácia.“ zo dňa 11.07.2014, doručeným účastníkovi konania dňa 

11.07.2014, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a reklamáciu zameranú na správnosť 

vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2014, uplatnenú listom „Reklamácia 

vyúčtovania nákladov za r. 2014 – prvá časť.“ zo dňa 01.07.2015, doručeným účastníkovi 

konania dňa 01.07.2015, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

Uvedeným konaním sa účastník konania dopustil porušenia podľa § 18 ods. 4 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 
 Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona, citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok. 

Účastník konania vo svojom odvolaní žiada o zníženie výšky uloženej pokuty na 100 EUR. 

Účastník ako dôvod uvádza, že spotrebiteľ sa dlhodobo správa šikanózne. Neúmerne zaplavuje 

účastníka konania veľkým množstvom korešpondencie, obťažuje účastníka konania rôznymi 

listami, v ktorých atakuje účastníka konania  obvineniami, vyhrážkami, a finančnými 

požiadavkami. Žiada vysvetlenia a zdôvodnenia, ktoré mu už boli v minulosti viackrát 

vysvetľované nielen osobne, ale aj na schôdzach vlastníkov. Takéhoto charakteru je aj jeho 

reklamácia vyúčtovania nákladov spojených s užívaním jeho bytu. Podľa názoru účastníka 

konania toto konanie spotrebiteľa možno klasifikovať ako zneužitie práva na reklamáciu. Podľa 

účastníka konania charakter protiprávneho konania a ani ujma, ktorá spotrebiteľovi vznikla, nie 



je tak závažná, aby bolo odôvodnené uloženie pokuty v uvedenej výške. Podľa účastníka 

konania k žiadnej ujme spotrebiteľa nedošlo. Vzhľadom na to, že požiadavky spotrebiteľa boli 

už niekoľkokrát zodpovedané, tak ďalšiu odpoveď už považoval za duplicitnú. Účastník 

konania uvádza, že sa z celej situácie sa poučí, aby už  k daným omylom nedochádzalo. 

 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu, dôvod na jeho zrušenie nezistil. 

 Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania objektívne zodpovedá za 

porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia postupoval 

podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. 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.“ 

Porušenie vyššie uvedenej zákonnej povinnosti bolo vykonanou kontrolou spoľahlivo 

preukázané, čo účastník konania v podanom odvolaní ani nespochybňuje. 

Účastník konania namieta vo svojom odvolaní, že spotrebiteľ žiada vysvetlenia a zdôvodnenia, 

ktoré mu už boli v minulosti viackrát vysvetľované nielen osobne, ale aj na schôdzach 

vlastníkov. K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania je povinný postupovať v súlade 

s § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, a teda reklamáciu v zmysle zákona vybaviť. 

Z podkladov k rozhodnutiu jednoznačne vyplýva, že spotrebiteľ si u účastníka konania uplatnil 

dve reklamácie, a to listom „Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu v r. 2013 – 

reklamácia.“ zo dňa 11.07.2014 a listom „Reklamácia vyúčtovania nákladov za r. 2014 – prvá 

časť.“ zo dňa 01.07.2015, ktoré však účastník konania ako správca bytového domu nevybavil 

v zákonom stanovenej lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, čím porušil ustanovenie § 18 

ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán uvádza, že reklamáciu možno považovať 

za vybavenú vtedy, ak predávajúci – správca bytového domu preukáže, že reklamačné konanie 

bolo ukončené. Nestačí, ak je reklamácia vybavená ústne, pretože podľa § 18 ods. 9 zákona 

o ochrane spotrebiteľa má predávajúci povinnosť vydať spotrebiteľovi písomný doklad 

o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, čo v prípade 

účastníka konania nebolo zabezpečené. 

Pokiaľ ide o námietky účastníka konania ohľadne výšky sankcie, tak podľa zákona o ochrane 

spotrebiteľa sa v § 24 ods. 1 uvádza, že: „Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom 

alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán 

dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 

pokutu do 66 400 EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 

166 000 EUR.“ V súlade teda s týmto ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu 

v prípade, ak došlo k porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa a je 

nepochybne preukázané, že k nim došlo. Navyše bola pokuta udelená v zákonnom rozpätí a na 

dolnej hranici. Rozhodnutie o udelení pokuty je preto zákonné a správne.  

 Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa účastník konania, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako 



určuje zákon a osobitné predpisy, a to od počiatku výkonu svojej podnikateľskej činnosti, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. V tejto súvislosti odvolací orgán poukazuje 

aj na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán 

povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 

66 400 EUR. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. 

pokarhanie, upozornenie a pod. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 

Zb. sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 

a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho 

vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Správny orgán však 

považuje výšku udelenej sankcie prvostupňovým rozhodnutím správneho orgán za neprimerane 

vysokú, najmä s ohľadom na spôsob a následky porušenia povinnosti, keď zobral do úvahy aj 

množstvo a charakter reklamovaných a požadovaných záležitostí a informácií, ktoré 

spotrebiteľ od účastníka konania požadoval, ako aj možnosť spotrebiteľa, aby mu tieto 

záležitosti boli zdôvodňované na domových schôdzach, čo sa podľa vyjadrenia účastníka 

konania aj dialo.  

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. V odvolaní účastník 

konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, 

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

vydaného rozhodnutia. 

     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 zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.  

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

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol na charakter protiprávneho konania, 

závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Nevybavením 

reklamácie spotrebiteľa v zákonom stanovenej lehote došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie. Tieto práva sú spotrebiteľovi 

priznané v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán zobral do úvahy aj skutočnosť, že 

za zistené protiprávne konanie účastník konania ako predávajúci je zodpovedný objektívne, 

čiže bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Správny orgán má za 

to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je vzhľadom 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 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/0242/99/2017                                                         Dňa : 31.10.2017 

 

     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 – Ing. Dušan Cicko, Námestie 

Slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 14 322 072, kontrola vykonaná dňa 

22.11.2016 v prevádzkarni Papiernictvo POMTEX, Námestie Slobody 97, Vranov nad Topľou, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj, č. P/0474/07/16, zo dňa 21.03.2017, 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 500 EUR, 

slovom: päťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 16 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/0474/07/16, zo 

dňa 21.03.2017,  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 – Ing. Dušan Cicko - peňažnú pokutu 

vo výške 500 EUR pre porušenie povinností podľa § 10a ods. 1 písm. k),  § 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 22.11.2016 v prevádzkarni 

Papiernictvo POMTEX, Námestie Slobody 97, Vranov nad Topľou zistené, že predávajúci si 

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 (zákon č. 391/2015), vydať spotrebiteľovi 

doklad o poskytnutí služby. 

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) 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 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; 

vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby; čo účastník konania porušil. 



     V zmysle § 47 ods. 6 Správneho poriadku odvolací orgán týmto opravuje chybu, ktorá 

vznikla pri písomnom vyhotovovaní napadnutého rozhodnutia. Uvedené pochybenie spočíva 

v nesprávnej formulácií odôvodnenia uloženej pokuty na piatej strane  napadnutého 

rozhodnutia, kde sa uvádza „...doklad o kúpe výrobku so všetkými zákonom požadovanými 

údajmi...“ odvolací orgán opravuje na „...doklad o poskytnutí služby so všetkými zákonom 

požadovanými údajmi...“ a tiež nasledujúcu vetu „Doklad o kúpe výrobku...“ odvolací orgán 

opravuje na „Doklad o poskytnutí služby...“. 

       Inšpektormi SOI bola dňa 22.11.2016 v prevádzkarni Papiernictvo POMTEX, 

Námestie Slobody 97, Vranov nad Topľou vykonaná kontrola 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). 

Pri kontrole bolo ďalej zistené, že účastník konania spotrebiteľom – inšpektorom za poskytnutú 

službu Kopírovanie A4, 1 strana á 0,10 EUR/strana, zakúpenú v kontrolnom nákupe doklad 

o poskytnutí tejto služby nevydal v žiadnej forme. Týmto konaním účastníka konania došlo 

k porušeniu § 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. 

Účastník konania v odvolaní uvádza, že uloženie pokuty 500 EUR nemá oporu v predložených 

dôkazoch a je neprimerane prísne. Pre účastníka konania je nejasné a nezrozumiteľné ako 

správny orgán používa vo svojom rozhodnutí slovo „zákon“. Účastník konania spochybňuje 

vykonanie kontroly, keďže kontrolu vykonávajú vždy dvaja inšpektori a v tomto prípade 

kontrolu vykonal len jeden inšpektor. Taktiež namieta spôsob vykonania kontroly, keď podľa 

účastníka konania, tu bol cielený zámer zistiť nejaké pochybenie, aby bolo možné uplatniť 

sankciu. Ďalej účastník konania namieta odôvodnenie rozhodnutia, pretože sa podľa jeho 

názoru netýka jeho prípadu, keďže sa uvádza slovne spojenie doklad o kúpe výrobku, 

a v prípade účastníka konania ide o dodanie služby. Trvá na tom, že žiadne práva spotrebiteľa 

nemohli byť porušené, keďže spotrebiteľ si po vyhotovení jednej kópie strany, mohol toto 

vyhotovenie ihneď skontrolovať. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu vydaného 

rozhodnutia.   

Odvolací orgán považuje skutočnosti uvádzané účastníkom konania v podanom odvolaní za 

subjektívne. 

Správny orgán používa slovo zákon ako skrátený tvar 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. Čiže ide o jeden zákon – je to zákon o ochrane spotrebiteľa a nie 

o dva zákony ako sa účastník konania domnieva. Ďalší zákon, ktorý sa tiež uvádza 

v prvostupňovom rozhodnutí je zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten sa týka porušenia ohľadom toho, že spotrebiteľ 

– inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov. 

Pokiaľ ide o počet inšpektorov, tu je podstatný obsah inšpekčného záznamu, v ňom sú uvedený 

dvaja inšpektori, dvaja sú aj podpísaný. Osoba prítomná pri kontrole mala možnosť  inšpekčný 



záznam si skontrolovať a prípadné nezrovnalosti uviesť do vysvetlivky.  Osoba prítomná pri 

kontrole uviedla len: „Nemám čo dodať.“ Odvolací orgán teda považuje inšpekčný záznam za 

správny a skutočnosti v ňom uvedené za pravdivé. Takisto v súvislosti so spôsobom vykonania 

kontroly, ktorú účastník konania namieta, tak osoba prítomná pri kontrole, nič v súvislosti s 

postupom inšpektorov pri vykonaní tejto kontroly nenamietala. Doklad o kúpe tovaru, alebo 

poskytnutí služby je potrebné vyhotoviť a vydať spotrebiteľovi v každom prípade bez ohľadu 

na to, či ide len o vyhotovenie jednej kópie listu. Ide o zákonnú povinnosť, ktorú je predávajúci 

povinný dodržiavať. 

Účastník konania namieta v odôvodnení používané slovné spojenie prvostupňového správneho 

orgánu „doklad o kúpe tovaru“. Odvolací orgán toto opravil v súlade s § 47 ods. 6 Správneho 

poriadku, tak ako je uvedené vyššie v tomto rozhodnutí. Táto oprava nemá vplyv na celkové 

rozhodnutie, ani na výšku sankcie.  

Pokiaľ ide o námietky účastníka konania ohľadne výšky sankcie, tak táto je uložená za 2 

zákonné porušenia účastníka. Zákon o ochrane spotrebiteľa úplne jednoznačne uvádza v § 24 

ods. 1 že: „Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými 

aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 EUR.“ 

V súlade teda s týmto ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak 

došlo k porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa a je nepochybne 

preukázané, že k nim došlo. Navyše bola pokuta udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej 

hranici. Rozhodnutie o udelení pokuty je preto zákonné a správne.  

Odvolací orgán k uvedeným porušeniam zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že účastník 

konania ako predávajúci, za plnenie povinností stanovených danou právnou úpravou zodpovedá 

objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. 

Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný poznať zákon 

a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov 

tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti, čo nebolo zo strany zamestnanca 

účastníka konania dodržané.  

     Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 500 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Jej výška  je plne v súlade 

s ustanovením § 24 ods. 5 zákona ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého: „Pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti.“ 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. 

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

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

a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia. 

 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 v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností 

ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 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. 

Účastník konania porušil celkom 2 ustanovenia 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. Správny orgán pri rozhodovaní ďalej prihliadol na 

skutočnosť, že následkom absencie informácie ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v určitých prípadoch došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie.  

      Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť,  že doklad o poskytnutí služby 

je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady služieb. Jeho absencia je 

spôsobilá znemožniť spotrebiteľovi domáhať sa svojich práv u predávajúceho zo 

zodpovednosti za vady služieb, ako aj overiť správnosť  účtovania za poskytnutú službu.  

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.  

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame 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: 

04740716. 

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/0257/99/2017                                                         Dňa : 30.10.2017 

     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 – COLORFUL s. r. o., sídlo – 971 01 

Prievidza, M. Benku IV. 17/3, IČO: 44 375 506, kontrola vykonaná dňa 13.12.2016 

v prevádzke účastníka konania SUPERMARKET LYLY, Centrum I. 1419, Dubnica nad 

Váhom, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne 

pre Trenčiansky kraj, č. P/0347/03/2016, zo dňa 29.03.2017, 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 

500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 12 ods. 2 a   § 13 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 Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0347/03/2016, zo dňa 

29.03.2017 potvrdzuje.  

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

Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – COLORFUL s. r. o.– peňažnú 

pokutu vo výške 500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 12 ods. 2 a § 13 zákona 

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

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

spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 13.12.2016 v prevádzke – 

SUPERMARKET LYLY, Centrum I. 1419, Dubnica nad Váhom zistené, že účastník konania 

ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť zabezpečiť aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu - 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch 

textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 

a iným označením (ďalej len „nariadenie č. 1007/2011“) a povinnosť zabezpečiť, aby 

informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu (nariadenie č. 

1007/2011); zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.  

Dňa 13.12.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke SUPERMARKET 

LYLY, Centrum I. 1419, Dubnica nad Váhom, ktorú prevádzkuje  účastník konania ako 

predávajúci. 



Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 161,45 €, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 5 ks Dámska mikina „MOJO&MOJO“ á 16,99 € bez údajov o materiálovom zložení; 

 9 ks Dámske tričko „ASP FASHION“ á 8,50 € bez údajov o materiálovom zložení. 

Predpísane značenie textilných výrobkov stanovuje nariadenie č. 1007/2011. Inšpektori 

teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť zabezpečiť aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu, čím porušil § 12 ods. 2 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 783,43 €, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 10 ks Pánsky pulóver „ZINZOLIN“ á 16,99 € s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% Cotton“; 

 2 ks Pánsky sveter „COMEOR“ á 19,80 € s údajmi on materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „70% Wool, 30% Acrylic“; 

 8 ks pánska mikina „WALKER“ á 14 € s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „100% Cotton“; 

 12 ks Pánske rifľové nohavice „VIMAN“ á 16,50 € s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „72% Cotton, 27% Polyester, 1% Spandex“; 

 7 ks Dámske rifľové nohavice „SUNBIRD JEANS“ á 16,99 € s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „73% Cotton, 25% Polyester, 2% Spandex“; 

 10 ks Pánske rifľové nohavice „SUNBIRD JEANS“ á 14,50 € s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „72% Cotton, 27% Polyester, 1% Spandex“; 

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čím porušil § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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

ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že nesúhlasí s výškou uloženej pokuty. 

Poukazuje na verejne dostupné rozhodnutia SOI Trenčín (napr.: P/335/03/2016 zo dňa 

22.03.2017, P/0310/03/2016 zo dňa 14.03.2017, P/0218/03/2016 zo dňa 14.12.2016), kde za 

rovnaké porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa v celkovej aj vyššej hodnote tovaru v EUR 

boli uložené pokuty maximálne vo výške 200 €. Postup pri uložení výšky pokuty považuje 

účastník konania za diskriminačný a nie je mu zrejme a jednoznačne vysvetlené na základe 

čoho je jednému subjektu (P/0347/03/2016) pokuta uložená za porušenie dvoch povinností 

podľa § 12 ods. 2 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa vo výške 500 € a druhému subjektu 

(P/0310/03/2016) za porušenie troch povinností podľa § § 12 ods. 2, § 13 a § 15 ods. 3 zákona 

o ochrane spotrebiteľa vo výške 200 €. Z vyššie uvedených dôvodov navrhuje účastník konania 

prehodnotiť napadnuté rozhodnutie a použiť rovnaké zaobchádzanie a nediskriminačný postup, 

tak ako to je v postupe pri vyššie uvedených rozhodnutiach. 

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. 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. Pre 

posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone 

o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 12 ods. 2 predmetného zákona „Predávajúci musí zabezpečiť, 

aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo 



dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku 

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov.“ Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak sa 

informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka.“ 

Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie a porušenia práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, čím bol znížený rozsah práv 

spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Došlo k ohrozeniu zdravia 

spotrebiteľa tým, že spotrebiteľ nemal pri 6 druhoch textilných výrobkov k dispozícii 

informácie o materiálnom zložení daných textilných výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka a pri 2 druhoch textilných výrobkov absentovali údaje o materiálovom zložení. Účastník 

konania musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.  

K námietke účastníka konania týkajúcej sa výšky uloženej pokuty odvolací orgán 

uvádza, že každý prípad sa posudzuje individuálne a je na úvahe správneho orgánu akú výšku 

pokuty v zákonom určenom rozmedzí za porušenie povinností uloží. Pokuta bola uložená 

v dolnej hranici a odvolací orgán ju považuje za primeranú vzhľadom na dané porušenie 

povinností. Odvolací orgán odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa 

ktorého je správny orgán v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) 

pristúpiť k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu. Čo sa týka samotnej výšky 

sankcie 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. 

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 

13.12.2016.  

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 na charakter aj 

závažnosť protiprávneho konania účastníka konania. Odvolací orgán pri určení výšky pokuty 

zohľadnil porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené 

informáciami podľa osobitného predpisu (nariadenie č. 1007/2011), nakoľko kontrolou bolo 

zistené, že pri 2 druhoch výrobkov chýbali údaje o materiálnom zložení. Taktiež bolo 



zohľadnené porušenie povinnosti písomné informácie podľa § 12 ods. 2 uvedeného zákona 

uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Nesplnením informačných povinností 

účastníka konania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené základné práva 

spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. Absencia označenia zloženia 

textilných výrobkov by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, najmä s prihliadnutím 

na skutočnosť, že kontrolovanými výrobkami boli výrobky, pri ktorých dochádza k priamemu 

styku s ľudskou pokožkou. V prípade, ak by si spotrebiteľ zakúpil daný výrobok, na ktorého 

textilné vlákno by mal napríklad kožnú alergiu, mohlo by to mať vplyv aj na jeho zdravie. 

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 poštovou poukážkou alebo 

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

03470316. 

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/0302/99/2017                                                           Dňa : 30.10.2017 

 

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 – copyCity, s.r.o.,  

so sídlom: Pri Majeri 149, 956 21 Jacovce, IČO: 46 864 288, kontrola vykonaná dňa 

16.02.2017 v prevádzkarni Kancelárske potreby COPY CITY, Moyzesova 563/6, Topoľčany, 

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

č. P/0030/04/17 zo dňa 19.04.2017, 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 400,- EUR, 

slovom: štyristo eur, pre porušenie § 14, § 14a ods. 1 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 v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0030/04/17 zo dňa 19.04.2017  

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 – copyCity, s.r.o. - peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie  povinnosti podľa § 14, § 14a ods. 1 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 16.02.2017 v prevádzkarni účastníka 

konania Kancelárske potreby COPY CITY, Moyzesova 563/6, Topoľčany zistené, že tento 

porušil povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov 

a zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť; porušil 

povinnosť označiť výrobky jednotkovou cenou; porušil 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 informovať spotrebiteľa o cene 

predávaných výrobkov a zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť; označiť výrobky jednotkovou cenou; umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil. 

Inšpektori SOI vykonali dňa 16.02.2017 v prevádzkarni Kancelárske potreby COPY CITY, 

Moyzesova 563/6, Topoľčany kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 14 

zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke na 



predaj nachádzalo 15 druhov výrobkov, ktoré neboli žiadnym spôsobom označené predajnou 

cenou. S predmetnými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto 

druhy výrobkov:  

- 500 g Wixx univerzal čistič na riad,  

- 1000 ml crystal sanan clasic dezinfekčný prípravok,  

- 1 l floor wood cleaner lemon čistiaci prostriedok na podlahy,  

- 1 l floor wood cleaner orange čistiaci prostriedok na podlahy, 

- 1 l floor wood cleaner pineoil čistiaci prostriedok na podlahy,  

- 5 l prostriedok na riad Umy, 

- 5 l tekuté mydlo Mandlamed, 

- 5 l tekuté mydlo Aloe Vera, 

- 100 ml Isolda dezinfekčný krém, 

- 100 ml Isolda hand cream včelí vosk, 

- 100 ml Isolda hand cream aloe vera, 

- 1 bal/4ks baterky Vatra alkalické AA, 

- 1 bal/2 ks baterky Energizer C, 

- 1 bal/1 ks baterky Energizer 9 V, 

- 1 bal/2 ks baterky Energizer AA.  

Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona  

o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že v prevádzkarni nebolo  

10 druhov výrobkov žiadnym spôsobom označených jednotkovou cenou. S uvedeným 

nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov: 

- 500 g Wixx univerzal čistič na riad,  

- 5 l prostriedok na riad Umy, 

- 5 l tekuté mydlo Mandlamed,  

- 5 l tekuté mydlo Aloe Vera, 

- 100 ml Isolda dezinfekčný krém, 

- 100 ml Isolda hand cream včelí vosk, 

- 100 ml Isolda hand cream aloe vera, 

- 1 bal/4ks baterky Vatra alkalické AA, 

- 1 bal/2 ks baterky Energizer C, 

- 1 bal/2 ks baterky Energizer AA. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.  

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že podľa prvostupňového rozhodnutia mu 

bola uložená pokuta vo výške 400,- €. Ďalej je podľa účastníka konania v rozhodnutí správneho 

orgánu prvého stupňa uvedené, že predmetná pokuta bola uložená odôvodnene a v adekvátnej 

výške. Účastník konania namieta pojem „adekvátna výška“, nakoľko mu nie je známe, akým 

spôsobom sa určuje adekvátna výška sankcie. Účastník konania ďalej poznamenáva, že je 

všeobecnou zásadou, že trest by mal byť úmerný škode. Účastník konania si však nie je 

vedomý, že by svojím konaním spôsobil niekomu škodu. Zároveň však účastník konania 

priznáva, že literu zákona nesplnil a chyby nájdené inšpektormi SOI boli reálne, nakoľko 

uvedené potvrdil aj svojím podpisom v inšpekčnom zázname. Podľa názoru účastníka konania 



je výška pokuty preňho likvidačná, a to z dôvodu, že jeho denný obrat predstavuje sumu  

vo výške cca 150,- €, pokuta je takmer 2,7 násobok jeho denného obratu. Účastník konania 

v odvolaní ďalej uviedol, že jeho mesačný obrat predstavuje sumu približne 3 000,- € a uložená 

pokuta je z tohto mesačného obratu viac ako 10 %. Účastník konania kladie odvolaciemu 

orgánu otázku, čo je to adekvátna výška pokuty. Účastník konania uvádza, že mu výška 

uloženej sankcie spôsobuje existenčné problémy a hrozí, že ak ju zaplatí v plnej výške, tak 

nebude mať na zaplatenie niektorej dodávateľskej faktúry. Záverom účastník konania kladie 

otázku, kto a akým spôsobom kontroluje cirkusy, ktoré sa potulujú po Slovensku, nakoľko po 

návšteve cirkusu účastník konania nedostal blok z registračnej pokladnice, a to ani pri kúpe 

vstupeniek, ani pri kúpe občerstvenia, navyše nikde neboli cenovky.   

Podľa § 14 prvá veta zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a 

zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť“. 

Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný označiť 

výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, 

ak je zhodná s predajnou cenou“. 

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 preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho 

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

Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonnej povinnosti, ktoré bolo spoľahlivo 

zistené vykonanou kontrolou SOI zo dňa 16.02.2017. Pri postihovaní účastníka konania 

správny orgán postupoval na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Odvolací orgán ďalej uvádza, že účastník konania zistené nedostatky nepopiera. Priznáva, 

že porušil ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa špecifikované tak v inšpekčnom zázname, 

ako aj v rozhodnutí správneho orgánu prvého stupňa. Účastník konania si uvedomuje svoju 

zodpovednosť za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Tvrdenie účastníka konania, že si 

nie je vedomý, žeby svojím konaním spôsobil niekomu škodu, je subjektívnym tvrdením. 

Úmysel účastníka konania je v tomto smere irelevantný. Pre posúdenie celého prípadu je 

rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Porušené povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže cit. zákon priamo na 

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

konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej 

zodpovednosti, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne 

subjektívne aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je 

povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť 

svojich zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. 

Účastník konania v odvolaní namieta, že výška uloženej pokuty je preňho likvidačne 

vysoká, nakoľko jeho denný obrat je cca 150,- € a pokuta je takmer 2,7 násobok jeho denného 

obratu, a že jeho mesačný obrat predstavuje sumu cca 3 000,- € a pokuta je z neho viac ako  

10 %. Zároveň účastník konania kladie otázku, čo je to adekvátna výška pokuty. Odvolací orgán 

k uvedenému uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu 

predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu, resp. na zrušenie uloženej sankcie. 

K tomu odvolací orgán poukazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorého 



jednoznačne vyplýva povinnosť orgánu dozoru uložiť pokutu v každom prípade porušenia 

povinnosti podľa tohto zákona. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci 

stanovených kritérií, blízko minimálnej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Odvolací orgán 

poznamenáva, že pojem „adekvátna výška“ uloženej pokuty nie je pojmom upraveným 

všeobecne záväzným právnym predpisom. Správny orgán pri určovaní adekvátnej výšky 

pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení  

§ 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej 

praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán 

nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, ani ju zrušiť, 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 totiž represívna zložka 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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (likvidačná výška 

pokuty; nižší denný obrat; nízke príjmy) nie sú dôvodom pre prehodnotenie výšky uloženej 

pokuty.   

Námietku účastníka konania ohľadom skutočnosti, kto a akým spôsobom kontroluje 

cirkusy, a či tieto potulné obchodné zariadenia nemajú rovnaké povinnosti ako malí obchodníci, 

považuje odvolací orgán za právne irelevantnú. Predmetná námietka účastníka konania sa 

vôbec netýka prejednávaného prípadu. 

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

o ochrane spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní 

výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, 

odvolací orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu 

spoľahlivo preukázané, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi 

konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej 

pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že nedodržaním 

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene výrobkov a zreteľne označiť výrobky cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť bolo ovplyvnené ekonomické správanie 

spotrebiteľa. Bez uvedenia ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť ekonomickú výhodnosť či 

nevýhodnosť plánovanej kúpy. Táto informácia patrí do skupiny informácii, ktoré spotrebiteľ 

musí dostať vždy, a to jednoznačne. Obdobne odvolací orgán konštatuje aj v prípade porušenia 

  
  



§ 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v dôsledku neuvedenia jednotkovej ceny, nakoľko 

aj vtedy je spotrebiteľ ukrátený jednak na svojom práve na informácie a tiež je ohrozené právo 

na ochranu jeho ekonomických záujmov, pretože práve jednotková cena je z hľadiska 

komparácie najjednoduchším kritériom porovnania cien daného výrobku s výrobkami iných 

predávajúcich. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň prihliadal aj 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).  

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. Odvolací orgán nemá dôvod znížiť, resp. zrušiť udelenú 

pokutu. 

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 poštovou poukážkou alebo príkazom na 

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00300417. 

 

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/0636/99/2016                                                            Dňa : 07.11.2017 

     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 – Dr. Oetker, spol. s.r.o., Ľadová 14, 811 

05 Bratislava, IČO: 17 331 358, kontrola vykonaná dňa 12.11.2014 v prevádzke Dr. Oetker, 

spol. s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0410/01/2014 zo dňa 05.09.2016, 

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

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

uložená peňažná pokuta vo výške 1500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie 

§ 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) a § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých 

obchodných praktík) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) vyššie cit. zákona 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov a k porušeniu § 3 ods. 1 písm. h) a § 3 ods. 1 písm. 

k) zákona č. 102/2014 Z.z., 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/0410/01/2014, 

zo dňa 05.09.2016 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 – Dr. Oetker, spol. s.r.o. - peňažnú 

pokutu vo výške  1500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 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) a § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných praktík) 

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

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

predpisov a k porušeniu § 3 ods. 1 písm. h) a § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o 

ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

     Inšpektormi SOI bolo dňa 12.11.2014 pri kontrole v prevádzke účastníka konania Dr. 

Oetker, spol. s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava zistené, že účastník konania ako predávajúci 

porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi 

práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, používal neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, používal nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky 

spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne neposkytol 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne neoznámil spotrebiteľovi informáciu 

o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, 

za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.  

     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 bolo neukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu; neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa; nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nepoužívať 

nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak 

sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne neoznámil spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ 

nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých 

spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; čo však  účastník konania porušil. 

          Dňa 12.11.2014 bola vykonaná kontrola inšpektormi SOI v prevádzke účastníka konania 

Oetker, spol. s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava. V rámci vykonanej kontroly, zameranej na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 1221/2014, boli odobraté „Všeobecné obchodné podmienky 

– Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.oetker.sk prevádzkovaného 

spoločnosťou Dr. Oetker s.r.o.“ (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“). Posúdením 

predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím na obsah 

internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo zistené, že účastník konania v predložených 

Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Odstúpenie od zmluvy 

„Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou – oznámením, doručeným 

v uvedenej lehote predávajúcemu, v ktorom kupujúci uvedie identifikáciu svojej osoby a tovaru. 

Oznámenie o odstúpení kupujúceho od zmluvy musí byť kupujúcim vlastnoručne podpísané 

a spolu s ním musí kupujúci doručiť predávajúcemu tovar, ktorý mu na základe príslušnej 

zmluvy bol dodaný...“ 

Uvedeným ustanovením účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa § 

8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.) lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje 

za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 

posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., t.j. nie je potrebné oznámenie 

o odstúpení od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote odo dňa prevzatia tovaru (v prípade zmlúv, 

predmetom ktorých je predaj tovaru) predávajúcemu aj doručiť, ako sám požaduje. Nad rámec 

zákona je kladená i požiadavka účastníka konania na doručenie tovaru spolu s oznámením o 

odstúpení od zmluvy, keďže ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. stanovuje, že 

spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť 

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu hodnotí orgán dozoru i požiadavku účastníka 

konania, podľa ktorej musí byť oznámenie o odstúpení kupujúceho od zmluvy kupujúcim 

vlastnoručne podpísané. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ 

môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej 

podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom v zmysle § 2 ods. 7 cit. zákona 

sa pod pojmom iný trvanlivý nosič rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo 



predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v 

budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje 

nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, 

pamäťová karta, pevný disk počítača, a teda zákonodarca umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od 

zmluvy aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. prostredníctvom 

elektronickej pošty, prípadne využitím webového sídla predávajúceho. 

     Posúdením predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím 

na obsah internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo zistené, že účastník konania 

v predložených Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

„...Po splnení týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru 

v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru, a to poštovou poukážkou 

znejúcou na meno kupujúceho odoslanou na adresu, na ktorú bol pôvodne zaslaný tovar.“ 

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. 

     Posúdením predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím 

na obsah internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo tiež zistené, že účastník konania 

v predložených Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Dodacie a platobné podmienky 

„Odoslaním (potvrdením) objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito 

všeobecnými obchodnými  podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.“  

Stanovením uvedenej podmienky účastník konania porušil zákaz použitia neprijateľných 

podmienok v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko uvedená podmienka spôsobuje nerovnováhu 

práv a povinností zmluvných strán, keďže na spotrebiteľa prenáša dôkazné bremeno v otázke 

možnosti oboznámenia sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a súčasne formou vopred 

formulovanej podmienky spotrebiteľovi vnucuje súhlas s ich znením (§ 53 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka). V súvislosti s uvedeným poukazujeme na 

skutočnosť, že v zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. dôkazné bremeno splnenia 

požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 (do uvedeného rozsahu spadá aj rozsah informácií 

obsiahnutých v obchodných podmienkach) znáša účastník konania ako predávajúci.  

     Posúdením predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím 

na obsah internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo ďalej zistené, že predávajúci 

v predložených Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Odstúpenie od zmluvy 

„...Odstúpiť od zmluvy je kupujúci oprávnený v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia 

tovaru...“ 

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. Účastník konania tak v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti 

nesprávne informoval spotrebiteľa o lehote, v ktorej je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia 

dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, čo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. 



     Posúdením predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím 

na obsah internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo zistené, že predávajúci pred uzavretím 

zmluvy uzavretej na diaľku neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.  

     Posúdením predložených materiálov (Všeobecné obchodné podmienky) s prihliadnutím 

na obsah internetovej stránky www.eshop.oetker.sk bolo tiež zistené, že predávajúci 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil 

informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu 

o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 zákona 

č. 102/2014 Z.z.). 

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) 

a § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných praktík) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 

a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa a k porušeniu § 3 ods. 1 písm. h) a § 3 ods. 1 

písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z.  

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     V podanom odvolaní účastník konania sa prostredníctvom svojho splnomocneného 

právneho zástupcu domáha, aby napadnuté rozhodnutie bolo odvolacím orgánom preskúmané 

a následne zmenené v rozsahu, ktorým je odvolaním napadnuté. I keď v priebehu konania 

účastník konania nespochybnil niektoré vytýkané pochybenia na jeho strane, s niektorými 

tvrdeniami SOI nesúhlasí. Účastník konania bol „uznaný za vinného“ aj z toho, že používal 

neprijateľné obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách tým, že uvádzal v dodacích 

podmienkach, že „odoslaním (potvrdením) objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil 

s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.“ Podľa 

účastníka konania citované ustanovenie nie je v rozpore so žiadnym konkrétnym zákonným 

ustanovením a záver SOI o nekalej obchodnej praxi účastníka konania je len hodnotiacou 

domnienkou. Účastník konania bol „uznaný za vinného“ aj z porušenia povinnosti 

predávajúceho, lebo pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, predtým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne neoznámil spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený 

odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na 

odstúpenie od zmluvy. Účastník konania musí k tomuto uviesť, že porušenie zákonnej 

povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. je nutné vidieť v tých prípadoch, 

kedy predávajúci spotrebiteľovi skutočne predáva tovar alebo poskytuje služby obsiahnuté 

v citovanom zákonnom ustanovení. Môže sa teda hovoriť v danom prípade o formálnom 

porušení zákonného ustanovenia, ale určite bez naplnenia jeho materiálnych znakov. 

Predmetom predaja účastníka konania totiž nikdy neboli a ani nie sú služby ani tovary uvedené 

v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a teda vyžadovanie splnenia povinnosti uvedenej v § 3 

ods. 1 písm. k) je nutné považovať za formalistické bez toho, aby porušenie tohto ustanovenia 

mohlo spôsobiť spotrebiteľovi nejakú ujmu. Podľa účastníka konania porušením zákonnej 

povinnosti nemôže byť skutočnosť, že niektoré zákonom vyžadované poučenie sa 

v obchodných podmienkach nenachádza, pokiaľ sa má takéto poučenie týkať konkrétnych 

tovarov alebo služieb, ktoré však ten konkrétny predávajúci neposkytuje. Opačný výklad 

použitý správnym orgánom je formalistickým bez zohľadnenia konkrétnej situácie, ktoré je 

však pri aplikácii práva nevyhnutné. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti účastník konania 

navrhuje, aby týmto odvolaním bolo napadnuté rozhodnutie zmenené tak, aby z neho boli 

vypustené skutky odvolaním spochybňované. Následne účastník konania navrhuje, aby pri 

novom rozhodovaní o uložení sankcie boli uvedené skutočnosti pri rešpektovaní ust. § 46 

Správneho poriadku a predovšetkým § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. zohľadnené.  



 

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

pokladá odvolací orgán za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo 

k porušeniu povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Porušené povinnosti 

vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. viaže cit. zákon priamo 

na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona účastník konania, preto práve 

účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti. 

V  Dodacích a platobných podmienkach preniesol účastník konania celé dôkazné bremeno na 

spotrebiteľa, nakoľko formuláciou „odoslaním (potvrdením) objednávky kupujúci potvrdzuje, 

že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad 

súhlasí.“ Predmetnou formuláciou došlo jednoznačne k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa používaním neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách 

a nejde len o hodnotiacu domnienku správneho orgánu z dôvodu, že správny orgán hodnotil 

predmetné porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s § 53 ods. 4 písm. l) zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v zmysle ktorého za neprijateľné podmienky uvedené v 

spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré obmedzujú prístup k dôkazom 

alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým 

sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana. Inou zmluvnou stranou je v tomto 

prípade strana účastníka konania a v súlade s ustanovením § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. 

dôkazné bremeno požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5 znáša predávajúci, čiže zo strany 

účastníka konania ako predávajúceho nemá byť vopred formulovanými podmienkami 

prenášané dôkazné bremeno na spotrebiteľa. Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 

102/2014 Z.z. zaväzuje účastníka konania bez ohľadu na druh výrobkov, ktoré má v ponuke, 

aby pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, predtým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

neoznámil spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie 

od zmluvy. Odvolací i správny orgán posudzoval predmetné porušenie v súlade so zisteným 

skutkovým stavom a bolo povinnosťou účastníka konania túto informáciu poskytnúť ešte pred 

uzatvorením zmluvy. V prípade ostatných porušení, konkrétne ustanovení § 4 ods. 2 písm. a), 

§ 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných 

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

a § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. sa účastník konania vyjadril, že uvedené 

pochybenia nespochybňuje a tieto uznáva.   

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 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 ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.  

     Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3.  

     Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v 

spotrebiteľských zmluvách. 

     Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa nekalé 

obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

     Podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa za nekalú 

obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania 



podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za 

každých okolností považujú za nekalé, je v prílohe č. 1. 

     Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

obchodná praktika sa považuje za klamlivú, 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, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu 

k právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného produktu alebo vrátenie peňazí podľa 

osobitného predpisu alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený. 

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa 

odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná informáciu 

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva 

na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie 

od zmluvy podľa prílohy č. 3. 

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa 

odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná informáciu 

o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, 

za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. dôkazné bremeno splnenia 

požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci. 

     Podľa ustanovenia § 53 ods. 4 písm. l) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník za 

neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, 

ktoré obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné 

bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana. 

     Správny orgán uvádza, že vykonanou kontrolou boli viacnásobné porušenia zákonom 

stanovených zákazov jednoznačne a spoľahlivo preukázané. Tým, že účastník konania porušil 

zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi práva 

podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, používal neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, používal nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, pred uzavretím 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne neposkytol spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne neoznámil spotrebiteľovi informáciu o 

tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, 

za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, boli práva spotrebiteľa ohrozené 

napriek tomu, že zákon v predmetných prípadoch poskytuje spotrebiteľovi právnu istotu vo 

forme ochrany jeho práv garantovaných zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 

Z.z. Odvolací orgán teda uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo dodržiavať zákonom 

stanové povinnosti, čo však nesplnil.  

     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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_250_2007_z_z.oznacenie


porušenia zákona. Prvostupňový správny orgán uložil pokutu v zákonom stanovenej sadzbe do 

66 400 eur v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle § 15 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 102/2014 Z.z. uložil pokutu v zákonom stanovenom rozmedzí od 200,- € do 10000,-

€ a výška uloženej pokuty 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. 

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 druhostupňového správneho 

orgánu.  

     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 

12.11.2014. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.  

     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. 

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 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä 

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

porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky správny orgán vzal do úvahy to, že účel právnych 

predpisov poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú 

ochranu nebol z dôvodov porušenia povinností splnený.  

     Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. orgán dohľadu uloží za správny delikt 

podľa odseku 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

     Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, 

spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo 

spôsobenej ujmy. 

     Správny 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 očakáva preventívny účinok. 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-

0410114. 

 

 

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/0256/99/2017                                                         Dňa : 13.11.2017 

 

     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 –ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 

13, 821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038, kontrola vykonaná dňa 18.03.2016 v prevádzke 

Internetový obchod Hej.sk, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. 

P/0115/01/2016, zo dňa 20.03.2017, 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 800 EUR, slovom: 

osemsto eur, pre porušenie § 18 ods. 4 a § 18 ods. 7 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 Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0115/01/2016, zo dňa 

20.03.2017 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 – ELEKTROSPED, a. s. – 

peňažnú pokutu vo výške 800,- pre porušenie povinnosti vyplývajúcich z ust. § 18 ods. 4 a     § 

18 ods. 7 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 18.03.2016 v prevádzke 

Internetový obchod Hej.sk, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava zistené, že účastník konania 

porušil  povinnosť vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od 

jej uplatnenia a zákaz zamietnuť znova uplatnenú reklamáciu po tom, čo spotrebiteľ odborným 

posúdením preukázal zodpovednosť predávajúceho za vadu po zamietnutí predchádzajúcej 

reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy. 

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu 

spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote odo dňa jej uplatnenia; nezamietnuť znova 

uplatnenú reklamáciu po tom, čo spotrebiteľ odborným posúdením preukázal zodpovednosť 

predávajúceho za vadu po zamietnutí predchádzajúcej reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch 

od kúpy; čo účastník konania porušil. 

Dňa 18.03.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Internetový obchod 

Hej.sk, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, ktorú prevádzkuje účastník konania – spoločnosť 

ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038 zameranú na 



dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa a na prešetrenie podnetu spotrebiteľa p. D.F., 

evidovaného pod č. 126/2016 a podnetu p. L.D., evidovaného pod č. 193/2016, ktorej výsledok 

je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 18.03.2016. 

V súvislosti s vykonanou kontrolou, na základe dokladov predložených spotrebiteľom 

v podnete evidovanom pod č. 126/2016 a na základe listu spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. 

zo dňa 21.03.2016, označeného ako „Stanovisko k spotrebiteľskému podnetu č. 126/2016 

a k spotrebiteľskému podnetu č. 193/2016“, doručeného orgánu dozoru dňa 23.03.2016 bolo 

zistené, že účastník konania ako predávajúci nevybavil reklamáciu p. D.F., , uplatnenú 

prostredníctvom e-mailu odoslaného dňa 22.12.2015 z e-mailovej adresy ... na e-mailovú 

adresu predávajúceho ... (Predmet: Reklamácia), s následným zaslaním listu spotrebiteľa spolu 

s výrobkom dňa 28.12.2015 prostredníctvom pošty na adresu, ktorá bola spotrebiteľovi 

oznámená dňa 28.12.2015 z e-mailovej adresy ... (reklamačné oddelenie) – ELEKTROSPED 

a. s. – Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 12, 

903 01 Senec (Podací lístok zo dňa 28.12.2015, podacie číslo: BI664331871SK, pričom 

zásielka bola dodaná adresátovi dňa 30.12.2015 (list Slovenská pošta, a. s. zo dňa 24.08.2016 

vo veci: „Poskytnutie informácií“, doručený orgánu dozoru dňa 26.08.2016)), zameranú na 

kvalitatívne nedostatky výrobku – Gramofón Hyundai RTCC 513 RIP drevený, v hodnote 166 

€ (138,33 € bez DPH) (doklad s dátumom vystavenia dňa 18.12.2015, variabilný symbol: 

3065293214; Úhrada splátky Cetelem 262461755667495 v hodnote – 145,40 €), najneskôr do 

30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

V súvislosti s vykonanou kontrolou, na základe dokladov predložených spotrebiteľkou 

v podnete evidovanom pod č. 193/2016, dokladov predložených účastníkom konania 

prostredníctvom e-mailu odoslaného dňa 22.03.2016 z e-mailovej adresy ... a prostredníctvom 

pošty – prílohami listu zo dňa 21.03.2016 označeného ako „Námietky k Opatreniu SOI zo dňa 

18.03.2016“, doručeným orgánu dozoru dňa 23.03.2016, a na základe listu spoločnosti ... zo 

dňa 02.05.2016, označeného ako „Reakce na vyjádření číslo 987/2//2016“, doručeného orgánu 

dozoru dňa 03.05.2016 prostredníctvom      e-mailu odoslaného dňa 02.05.2016 z e-mailovej 

adresy ... (spoločnosť ... uviedla, že v rámci opravy pôvodného prístroja Forerunner 10 došlo 

dňa 20.05.2014 k jeho výmene za nový vč. 2NE256753) bolo zistené, že reklamácia 

spotrebiteľky p. L.D. týkajúca sa kvalitatívnych nedostatkov (zlomený remienok) 

reklamovaného výrobku – Hodinky Garmin Forerunner 10 čierne/červené, číslo položky: 

GAR0100103903 v hodnote 103,60 €, zakúpene dňa 01.02.2013 (Daňový doklad – Faktúra: 

3063023132 s dátumom vystavenia dňa 01.02.2013), pričom dňa 23.05.2014 došlo v rámci 

reklamačného konania k výmene výrobku za nový výrobok (Předávaci protokol reklamace č. 

8414004616 s dátumom rozhodnutia o reklamácii 20.05.2014 a s dátumom vystavenia 

a odovzdania tovaru 23.05.2014), znova uplatnená spotrebiteľkou dňa 21.01.2016 (Protokol 

reklamace č. 8616001052 s dátumom prijatia reklamácie 21.01.2016) po zamietnutí 

predchádzajúcej reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy (reklamácia remienka 

uplatnená dňa 31.10.2015 /Protokol reklamace č. 8415011016 s dátumom prijatia reklamácie 

31.10.2015/, Předávací protokol reklamace č. 8415011016 s dátumom rozhodnutia 

o reklamácii 10.11.2015 a s dátumom vystavenia a odovzdania tovaru 12.11.2015, 

s odôvodnením, že reklamáciu nejde uznať ako oprávnenú, ide o mechanické poškodenie 

spôsobené hrubou silou) a po preukázaní zodpovednosti predávajúceho za vadu odborným 

posúdením – Znalecký posudok ZN2H/2015 vypracovaný znalcom ... dňa 04.12.2015, 

v ktorom bolo uvedené, že: „Posúdením technického stavu je jednoznačne preukázane, že 

poškodenie remienka nebolo vykonané násilnou formou ani neoprávneným nedbalým 

užívaním. Daný posudzovaný predmet je v záručnej dobe. Nebol doložený doklad 

predávajúcim ani kupujúcim, ktorý by nasvedčoval tomu, že na predmetný remienok sa 

nevzťahuje 24 mesačná záruka.“ bola vybavená opäť zamietnutím dňa 19.02.2016 (Předávací 

mailto:...
mailto:reklamacie@hej.sk
mailto:diana.rufusova@hej.sk
mailto:jan.balag@hej.sk
mailto:Jiri.Cerny@garmin.com


protokol reklamace č. 8616001052 s dátumom rozhodnutia o reklamácii 05.02.2016 

a s dátumom vystavenia a odovzdania tovaru 19.02.2016). 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 4 a ods. 7 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník konania. 

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 05.04.2017 účastník konania uvádza, že napadnuté 

rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, z čoho vyplýva i nespravodlivé 

rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 800 €. K porušenie povinnosti podľa  § 18 ods. 4 zákona 

o ochrane spotrebiteľa účastník konania opätovne uvádza, že sa snažil spotrebiteľovi vyjsť 

v ústrety a výrobok mu mal v úmysle vymeniť za nový. V dôsledku toho účastník konania dňa 

30.12.2015 vytvoril novú objednávku na výrobok č. 7101597276, avšak výrobok nemali na 

sklade. Následne účastník konania dostal od operátora dňa 11.01.2016 informáciu, že 

spotrebiteľ objednávku zrušil a chcel zrušiť splátky za výrobok a vrátiť už vyplatenú akontáciu 

za výrobok. Avšak v systéme účastníka konania nastala chyba a v dôsledku omylu splátkové 

oddelenie spracovalo žiadosť spotrebiteľa až dňa 29.01.2016. Preto čo sa týka platby za 

akontáciu, táto sa z dôvodu chyby v systéme zasekla a účastník konania ju odoslal na účet 

spotrebiteľa až dňa 24.02.2016. E-mail o potvrdení prijatia objednávky bol odoslaný zo strany 

účastník konania dňa 30.12.2015 a dňa 11.01.2016 bola odoslaná informácia o stornovaní 

objednávky. Platba sa zasekla a neodišla. Účastník konania dodáva, že jeho pochybenie ho 

veľmi mrzí, čoho dôkazom je aj to, že k náprave tohto stavu došlo hneď, ako sa o chybe 

dozvedel. Účastník konania dodáva, že žiaľ nebolo v jeho moci takéto zlyhanie a chybu 

systému dopredu predpokladať, avšak určite nebolo jeho úmyslom klamať spotrebiteľa a už 

vôbec nie neporušovať zákon. Aj keď správny orgán uviedol, že tieto argumenty nezbavujú 

účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za porušenie zákona, účastník konania 

zastáva názor, že správny orgán mal na to prihliadnuť aspoň pri ukladaní sankcie za porušenie 

zákona, ktorá sa mu za uvedený skutok zdá byť privysoká.  

K porušenie § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, účastník konania opätovne 

uvádza, že spotrebiteľka si u neho tovar zakúpila dňa 01.02.2013. K prvému uplatneniu 

reklamácie na predmetný výrobok prišlo dňa 06.05.2014, kedy sa podľa popisu remienok na 

tovare ulomil a odlepuje sa vo vrchnej časti hodiniek, pričom spotrebiteľka žiadala jeho opravu. 

Tovar bol zaslaný do servisného strediska, ktoré vykonalo v zmysle požiadaviek spotrebiteľky 

jeho opravu, a taktiež uviedli, že v rámci opravy došlo k zmene sériového čísla a ID čísla 

prístroja (tovaru). Na základe tohto servisného listu (ktorý je zároveň odborným posúdením) 

účastník konania vyzval spotrebiteľku na prevzatie opraveného výrobku. Podľa názoru 

účastníka konania je zrejme, že predložil doklad o tom, že sa na výrobok mala podľa jeho 

informácií vzťahovať záručná 24 mesačná lehota, nakoľko v konaní bol zo strany účastníka 

konania predložený predmetný servisný list, v ktorom bolo uvedené, že v rámci opravy výrobku 

došlo k zmene sériového čísla a ID čísla prístroja (tovaru). V predmetnom servisnom liste sa 

nikde neuvádzalo, že by došlo k výmene výrobku za nový, a že teda by mala začať plynúť na 

tovar nová záručne lehota. K argumentu správneho orgánu o tom, že účastník konania ako 

predávajúci mal predpokladať, že došlo k výmene výrobku za nový účastník konania uvádza, 

že jeho obchodný partner nie je spoločnosť ... ale spoločnosť ..., ktorý je jeho dodávateľom. So 

spoločnosťou ... účastník konania nekomunikuje, keďže spolu nemajú obchodný vzťah. 

K predmetnej reklamácii spotrebiteľky bol vystavený servisný list č. 153446 priamo 

spoločnosťou ..., v ktorom sa sami vyjadrili, že výrobok je po záruke. Preto účastník konania 

ich vyjadrenie nespochybňoval. Pri ďalšej reklamácii č. 8415011016 sa spoločnosť v odbornom 

posúdení vyjadrila, že výrobok je mechanický poškodený, pričom poslednú reklamáciu servis 

zamietol s odôvodnením, že je výrobok po záruke. Nakoľko dané odborné posúdenie 

vystavovala priamo spoločnosť ... (výrobca), účastníka konania nenapadlo spochybňovať ich 



vyjadrenie. Preto má účastník konania za to, že nemožno akceptovať argument SOI o tom, že 

výmenu tovaru za nový mal účastník konania predpokladať. Dodáva, že až v reakcii servisu zo 

dňa 02.05.2016 došlo k uvedeniu skutočnosti, že došlo k výmene predmetného tovaru zo strany 

servisného strediska vykonávajúceho opravu, čo však účastník konania nijako nemohol 

predpokladať, keďže tento list mu bol doručený až spolu s oznámením správneho orgánu. 

V tomto dôsledku, teda pri v poradí druhej reklamácii spotrebiteľky (zo dňa 21.08.2015) došlo 

k zamietnutiu tejto reklamácie, nakoľko mala byť uplatnená už po záručnej dobe. Následne pri 

tretej reklamácii účastník konania tovar zaslal opätovane do servisu, ktorý odkázal na 

mechanické poškodenie tovaru a teda  bola reklamácia v tomto dôsledku zamietnutá. Pri 

reklamácii zo dňa 21.01.2016 spotrebiteľka odkázala na vypracovaný znalecký posudok, 

v zmysle ktorého došlo k výmene tovaru a teda plynutiu novej záručnej doby zo dňa 23.05.2014 

a taktiež podľa neho nedošlo k poškodeniu tovaru násilnou formou ani neoprávneným 

nedbalým užívaním. Reklamácia však bola účastníkom konania dňa 19.02.2016 opätovne 

zamietnutá, keďže výrobok mal byť už dlhšiu dobu po záruke (vychádzajúc z predchádzajúceho 

stanoviska servisu). Účastník konania opätovne vo svojom odvolaní zdôrazňuje skutočnosť, že 

napriek tomu, že podľa jeho vedomostí boli posledné tri reklamácie spotrebiteľky uplatnené po 

záručnej dobe, a teda mal za to, že z jeho strany nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona, či 

obchodných podmienok pri vybavení reklamácie spotrebiteľky, v dôsledku snahy vyhovieť 

spotrebiteľom, účastník konania požiadal dodávateľa o dodanie nového bezvadného remienka 

tovaru, pričom tento bol spotrebiteľke zaslaný z dôvodu snahy účastníka konania spotrebiteľke 

pomôcť. 

Účastník konania zastáva názor, že z jeho strany chýbal úmysel porušenia zákonu 

a navyše z jeho strany došlo okamžite po zistení závadného stavu k jeho náprave. Má za to, že 

vzhľadom na výšku uloženej pokuty, SOI na tieto skutočnosti nebrala ohľad, pričom podľa 

názoru účastníka konania aj napriek objektívnej zodpovednosti v oboch prípadoch tento ohľad 

brať mala. Na základe uvedeného účastník konania nesúhlasí s výškou uloženej pokuty. 

Účastník konania zastáva názor, že napriek tomu, že SOI vo svojom rozhodnutí odôvodnila 

výšku pokuty jednak charakterom a závažnosťou zisteného protiprávneho konania, ako aj 

spôsobom a následkami  zisteného protiprávneho konania, žiadne následky protiprávneho 

konania v tomto prípade nenastali a teda účastník konania považuje pokutu v takej výške za 

neprimerane vysokú a má za to, že SOI mala pri rozhodovaní prihliadnuť práve na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností, ktoré ak nejaké nastali, boli minimálne. V závere svojho odvolania účastník konania 

navrhuje napadnuté rozhodnutie zrušiť prípadne výšku uloženej pokuty znížiť. 

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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-2.pismeno-m


odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, 

vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej 

dôvodné odmietnutie. 

Podľa § 18 ods. 7 citovaného zákona „Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 

12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná 

v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné 

posúdenie. Ak ja výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného 

posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci 

bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže 

zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania 

odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 

14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, 

ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť.“ 

K odvolaniu účastníka konania odvolací orgán uvádza, že účastník konania predmetné 

odvolanie opiera o skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom vyjadrení zo dňa 02.03.2017, 

označenom ako „Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 24.02.2017“, 

doručeným orgánu dozoru dňa 07.03.2017, a s ktorým sa prvostupňový správny orgán 

vysporiadal v napadnutom predmetnom rozhodnutí zo dňa 20.03.2017. Odvolací orgán dodáva, 

že sa plne stotožňuje s odôvodnením prvostupňového rozhodnutia a považuje ho za 

dostačujúce. 

Odvolací orgán súčasne poukazuje na účelové tvrdenie účastníka konania v podanom 

odvolaní, v ktorom k argumentu prvostupňového správneho orgánu o tom, že účastník konania 

ako predávajúci mal predpokladať, že došlo k výmene výrobku za nový, uvádza, že jeho 

obchodný partner nie je spoločnosť ... ale spoločnosť ..., ktorý je jeho dodávateľom, pričom so 

spoločnosťou ... účastník konania nekomunikuje, keďže spolu nemajú obchodný vzťah. Pritom 

účastník konania vybavil reklamáciu na základe výsledku servisu ..., ktorý vystavil servisný 

list, v ktorom bolo uvedené, že v rámci opravy výrobku došlo k zmene sériového čísla a ID 

čísla prístroja (tovaru). 

Uvedené povinnosti vyplývajúce z § 18 ods. 4 a 7 zákona o ochrane spotrebiteľa viaže 

citovaný zákon priamo na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) bod 1 cit. zákona 

účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistený nedostatok na základe 

objektívnej zodpovednosti, ktorej nie je možné zbaviť sa poukazovaním na príčiny vzniku 

zistených nedostatkov. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také 

opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych 

predpisov. Odvolací orgán síce vníma snahu účastníka konania v súvislosti s predmetnými 

reklamáciami pozitívne, avšak uvedené nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

kontrolou zistené porušenie povinností stanovených zákonom. Rovnako ostatné skutočnosti 

uvádzané účastníkom konania nebolo možné pre ich výlučne subjektívny charakter zohľadniť 

ako dôvody, ktoré by zbavovali účastníka konania jeho objektívnej zodpovednosti za kontrolou 

zistené porušenie zákonom stanovených povinností.  

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 či odpustenia výšky uloženej pokuty. 

Pokiaľ ide o námietku účastníka konania týkajúcu sa výšky uloženej pokuty, odvolací orgán 

v tejto súvislosti poukazuje aj na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností 

ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti 

ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400 €. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu 

odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. V zmysle čl. 2 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe 

ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade 

zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Odvolací orgán  zdôrazňuje, že prvostupňový správny orgán uložil pokutu 

v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a zároveň poukazuje na 

skutočnosť, že uvedená pokuta bola uložená v dolnom pásme rozmedzia pre uloženie sankcie 

stanoveného podľa § 24 ods. 1 cit. zákona. Odvolací správny orgán sa v rámci odvolacieho 

konania zameral aj na preverenie primeranosti sankcie. Po preskúmaní obsahu napadnutého 

rozhodnutia odvolací orgán zistil, 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 vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny 

orgán pri jej určovaní, primeraná skutkovým zisteniam. Po porovnaní výšky pokút uložených 

iným účastníkom konania za obdobné porušenia zákona, odvolací orgán zistil, že pokuta 

uložená účastníkovi konania nevykazuje neodôvodnené rozdiely v porovnaní s prípadmi iných 

podnikateľských subjektov. 

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.  

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

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

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

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

rozsahu. 

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

ako predávajúceho zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok. 

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za 

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

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

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

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

závažnosť protiprávneho konania účastníka konania. Ďalej sa prihliadlo 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. Odvolací orgán pri určení výšky 

pokuty ďalej prihliadol na skutočnosť, že zamietnutím znova uplatnenej reklamácie po tom, čo 

spotrebiteľ odborným posúdeným preukázal zodpovednosť predávajúceho za vady po 

zamietnutí predchádzajúcej reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy, bol spotrebiteľ 

ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie spôsobom ustanoveným zákonom, 

ktorým v danom prípade nesmie byť znovu zamietnutie reklamácie. Uvedeným postupom 

predávajúci núti spotrebiteľa vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie svojich práv zo 

zodpovednosti za vady voči predávajúcemu. Uvedeným konaním je dotknuté právo spotrebiteľa 

na ochranu jeho ekonomických záujmov, čím je zároveň marený účel zákona o ochrane 

spotrebiteľa vyjadrený v ust. § 3, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana 

jeho ekonomických záujmov. 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 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 represívny, ale aj preventívny účinok. 

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

základe čoho odvolací orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie zamieta ako 

nedôvodné. 

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

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

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

01150116. 

 

 

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/0304/99/2017                                                           Dňa : 30.10.2017 

 

 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 Gergelyová 

JOKER, miesto podnikania: B. Němcovej 625/14, 936 01 Šahy, IČO: 11 990 724, kontrola 

vykonaná dňa 07.03.2017 v prevádzkarni Textil, odevy JOKER, Hlavné námestie 2, Šahy, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  

č. P/0043/04/17 zo dňa 25.04.2017, 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,- EUR, 

slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 13 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 v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0043/04/17 zo dňa 25.04.2017 

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 – Mária Gergelyová JOKER – peňažnú pokutu 

vo výške 600,- €, pre porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 13 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 07.03.2017 v prevádzkarni účastníka 

konania Textil, odevy JOKER, Hlavné námestie 2, Šahy zistené, že tento porušil 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 v prípadoch stanovených osobitným predpisom; 

porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, ak sa informácie podľa § 10a až § 12 zákona 

o ochrane spotrebiteľa poskytujú písomne, aby tieto boli pri výrobkoch uvedené aj v štátnom 

jazyku, nakoľko v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 6 druhov textilných výrobkov 

v celkovej hodnote 2 204,- €, u ktorých nebol zabezpečený preklad písomných informácií 

podľa § 12 ods. 2 cit. zákona do štátneho jazyka; porušil 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 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; uvádzať písomne poskytované 

informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka; umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo 

účastník konania porušil.     

Dňa 07.03.2017 v prevádzkarni Textil, odevy JOKER, Hlavné námestie 2, Šahy vykonali 

inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 10a ods. 1 písm. k) zákona  

o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania porušil 

povinnosť 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 len „zákon č. 391/2015 Z. z.“), nakoľko bol vo vyššie 

uvedenej prevádzkarni vykonaný kontrolný nákup – 1 ks dámske pančušky á 2,60 €/ks, 1 ks 

detské tričko á 2,- €/ks a 1 ks zips á 0,80 €/ks, v celkovej hodnote 5,40 €, pričom účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, ktorí vystupovali v pozícii spotrebiteľov, 

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

ustanovených osobitným právnym predpisom.  

Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

pri výkone kontroly bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov 

textilných výrobkov, v celkovej hodnote 2 204,- €, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o materiálovom 

zložení podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 

o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov 

etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. V. EÚ L 272, 18.10.2011) 

v platnom znení) (ďalej len „Nariadenie č. 1007/2011“) len v cudzojazyčnej forme a nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke 

pre spotrebiteľa nachádzali tieto druhy výrobkov:  

1. 18 ks pánske nohavice JOY MEN á 23,- €/ks (spolu 414,- €/3K), s údajmi 

o materiálovom zložení: „60 % viscon, 40 % cotton“, 

2. 13 ks pánska košeľa D&D á 17,- €/ks (spolu 221,- €/3K), s údajmi o materiálovom 

zložení: „100 % cotton“, 

3. 18 ks pánske nohavice JOY MEN á 23,- €/ks (spolu 414,- €/3K), s údajmi 

o materiálovom zložení: „60 % viscon, 40 % cotton“, 

4. 2 ks pánsky oblek FERRANO á 109,- €/ks (spolu 218,- €/3K), s údajmi o materiálovom 

zložení: „30 % welna, 25 % viskoza, 15 % jedab, 30 % poliester“, 

5. 5 ks pánsky oblek FERRANO á 116,- €/ks (spolu 580,- €/3K), s údajmi o materiálovom 

zložení: „45 % welna, 35 % elana, 20 % poliester“, 

6. 3 ks pánsky oblek The KING á 119,- €/ks (spolu 357,- €/3K), s údajmi o materiálovom 

zložení: „45 % welna, 55 % poliester“.  

 Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri kontrole 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, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 



 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že žiada o zníženie sankcie vyplývajúcej 

z rozhodnutia č. P/0043/04/17 a č. F/0044/04/17. Účastník konania v tejto súvislosti poukazuje 

na skutočnosť, že na základe vykonanej kontroly zo dňa 07.03.2017 prvostupňový správny 

orgán začal dve konania, na základe čoho boli udelené aj dve sankcie. Súhrnná suma z oboch 

rozhodnutí je teda vo výške 931,- €. Účastník konania žiada o zohľadnenie tejto skutočnosti pri 

určení výšky pokuty. Účastník konania zároveň uviedol, že povinnosti vyplývajúce 

z ustanovenia § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v čase kontroly síce 

boli porušené, ale účastník konania prosí odvolací orgán o prihliadnutie na skutočnosť, ktorá je 

uvedená v inšpekčnom zázname v časti vyjadrenia kontrolovaného subjektu. Účastník konania 

ďalej poznamenáva, že aj v minulosti bola uňho vykonaná kontrola zo strany SOI,  

pri ktorej nebol zistený žiadny protiprávny stav. Podľa vyjadrenia účastníka konania oznam 

v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. bol umiestnený na vstupných dverách do budovy, pričom 

tento oznam   niekto v deň kontroly zrejme odstránil, nakoľko nie je logické, aby si účastník 

konania, aj napriek splneniu všetkých povinností vyplývajúcich z tohto zákona, privolal 

protiprávny stav a vystavil sa riziku finančného postihu. Zároveň účastník konania uviedol, že 

podnikateľskú činnosť aktívne vykonáva od 18.08.1992. Za toto obdobie mal množstvo kontrol, 

pri ktorých bolo zistené minimum porušení povinností. Účastník konania taktiež uviedol, že 

pokuta by negatívne zasiahla do jeho hospodárenia a bola by neúmerná z pohľadu jeho 

podnikateľskej aktivity. Účastník konania priložil k odvolaniu ako dôkaz účtovnú závierku 

za rok 2016. Účastník konania poznamenal, že zásada udeľovania sankcií v správnych 

konaniach by mala mať preventívny charakter a nemala by mať likvidačné následky. Na 

základe vyššie uvedeného žiada účastník konania odvolací orgán o zníženie výšky uloženej 

sankcie.  

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 § 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“.  

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 preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu 

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

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

kontrolou SOI zo dňa 07.03.2017. Pri postihovaní účastníka konania správny orgán postupoval 

na základe zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania žiada o zníženie výšky uloženej 

pokuty. K tomu odvolací orgán poukazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

z ktorého jednoznačne vyplýva povinnosť orgánu dozoru uložiť pokutu v každom prípade 

porušenia povinnosti podľa tohto zákona.  

Účastník konania namietal, že na základe vykonanej kontroly zo dňa 07.03.2017 

prvostupňový správny orgán začal dve konania, na základe čoho boli udelené aj dve sankcie. 

Súhrnná suma z oboch rozhodnutí je teda vo výške 931,- €. Účastník konania žiada 



o zohľadnenie tejto skutočnosti pri určení výšky pokuty. K tomu odvolací správny orgán 

uvádza, že vykonanou kontrolou bolo zistené tak porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa ako 

aj zákona o ochrane nefajčiarov. Ide teda o dva odlišné skutky, keď došlo k porušeniu 

rozdielnych objektov zákonom chránených záujmov upravených odlišnými právnymi 

predpismi. Z uvedeného dôvodu prvostupňový správny orgán začal dve samostatné konania, 

pričom uložil aj dve rozdielne sankcie, keďže išlo o dva rôzne skutky.  

Účastník konania v odvolaní uviedol, že povinnosti vyplývajúce z ustanovenia  

§ 8 ods. 3 a 4 zákona o ochrane nefajčiarov v čase kontroly síce porušil, ale zároveň žiada 

odvolací orgán o prihliadnutie na skutočnosť, ktorá je uvedená v inšpekčnom zázname v časti 

vyjadrenia kontrolovaného subjektu. Na str. 3 inšpekčného záznamu je vo vysvetlivke uvedené 

vyjadrenie osoby prítomnej pri kontrole. Ide o syna podnikateľky p. A.G., ktorý v predmetnej 

vysvetlivke uviedol, že oznam v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. bol umiestnený na vstupných 

dverách do budovy a v čase kontroly bolo zistené, že ho niekto odstránil. Na uvedenú 

skutočnosť poukazuje aj účastník konania v odvolaní, keď uvádza, že tento oznam niekto v deň 

kontroly zrejme odstránil, nakoľko nie je logické, aby si účastník konania, aj napriek splneniu 

všetkých povinností vyplývajúcich z tohto zákona, privolal protiprávny stav a vystavil sa riziku 

finančného postihu. K uvedenému odvolací orgán poznamenáva, že v tomto konaní postihuje 

účastníka konania za porušenie zákonných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa 

a nie za porušenie povinností v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. Aj napriek tomu má však 

odvolací orgán za to, že vyššie uvedené tvrdenia účastníka konania sú subjektívneho charakteru 

a nie sú právne relevantné. Odvolací orgán v danej súvislosti uvádza, že zodpovednosť 

účastníka konania je koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že účastník konania za 

porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez 

ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo, pričom zákon neumožňuje 

kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Pre konštatovanie porušenia 

povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 

Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť na 

svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa 

riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Vzhľadom na uvedené nie je možné považovať 

konštatovanie účastníka konania ohľadom odstránenia vyššie uvedeného oznamu neznámou 

osobou za liberačný dôvod.  

Účastník konania v odvolaní namieta, že považuje uloženú sankciu za neúmerne vysokú 

z pohľadu jeho podnikateľskej aktivity a žiada o jej zníženie. Vo vzťahu k možnosti znížiť 

výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia 

a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu. Odvolací orgán 

zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, blízko minimálnej sadzby. 

V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených 

nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou 

materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení 

výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo 

obdobných prípadoch. 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 totiž represívna zložka 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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti 

(minimum porušení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov od začiatku podnikateľskej 

činnosti; negatívny zásah do hospodárenia účastníka konania; neúmerne vysoká pokuta; 

likvidačné následky v dôsledku uloženej sankcie) nie sú dôvodom pre prehodnotenie výšky 

uloženej pokuty.   

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej 

pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa uloží 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.  

 Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán v súlade s § 24 ods. 5 citovaného zákona 

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

porušenia povinností. 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 vzal správny orgán do úvahy aj to, že účastník konania opomenul 

uvádzať písomne poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď tento nezabezpečil preklad vyššie uvedených 

informácií na výrobkoch týkajúcich sa označenia zloženia textilných výrobkov do 

kodifikovanej podoby štátneho jazyka, keď týchto 6 druhov textilných výrobkov v celkovej 

hodnote 2 204,- € obsahovalo cudzojazyčné znenie. Predmetný nedostatok považuje odvolací 

orgán za závažný, nakoľko spotrebiteľ v dôsledku neho nedisponuje zrozumiteľnou 

informáciou predovšetkým vo vzťahu k údajom o materiálovom zložení výrobkov, a teda o 

spôsobe použitia a údržby týchto výrobkov, čo môže mať za následok kvalitatívne zníženie 

alebo úplné poškodenie predmetných výrobkov alebo iných vecí použitých pri manipulácii 

s nimi. Predmetným opomenutím boli tiež spotrebiteľovi upreté práva na informácie a zároveň 

bol spotrebiteľ i potencionálne ohrozený na zdraví. 

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň prihliadal aj 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).  



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: 00430417 

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/0261/99/2017                                                         Dňa : 30.10.2017 

 

     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 – Gobyus s. r. o., sídlo – Športová 

2794/38, Sereď 926 01, IČO: 36 278 271, kontrola vykonaná dňa 11.01.2017 v prevádzkarni – 

Gobuys – výpočtová technika, Železničná 1031/1, Sereď, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0011/02/2017, zo 

dňa 10.04.2017, 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 400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 6 

ods. 3, 10a ods. 1 písm. k), § 14, § 14a ods. 1 a § 15 ods. 3 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 v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0011/02/2017, zo dňa 10.04.2017 

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 – Gobyus s. r. o. - peňažnú pokutu vo 

výške 400,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 6 ods. 3, 10a ods. 1 písm. 

k), § 14, § 14a ods. 1 a § 15 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

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

11.01.2017 v prevádzkarni – Gobuys – výpočtová technika, Železničná 1031/1, Sereď zistené, 

že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť 

stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr 

posledný deň spotreby; 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 

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

niektorých zákonov); povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciou o cene inak vhodne sprístupniť; povinnosť 

označiť výrobok jednotkovou cenou; povinnosť zabezpečiť, aby predávajúci a jeho 

zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo 

odev, ktoré ich odlíši od 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 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré 

pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr posledný deň spotreby; 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 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov); informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciou o cene inak vhodne sprístupniť; 

označiť výrobok jednotkovou cenou; zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci 

v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré 

ich odlíši od spotrebiteľa; čo účastník konania porušil.  

Dňa 11.01.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni – Gobuys – výpočtová technika, Železničná 1031/1, 

Sereď, ktorú prevádzkuje účastník konania. 

Kontrolou bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 

druhy výrobkov (1 ks náplň do tlačiarne hp 364XL žltá CB325EE BA3, na výrobku uvedené: 

záruka končí: AUG 2016, á 16,00 €; 2 ks náplň do tlačiarne hp 364XL purpurová CB324EE 

BA3, na výrobku uvedené: záruka končí: DEC 2016, á 17,90 €) v celkovej hodnote 51,80 € po 

uplynutí doby spotreby, čím účastník konania porušil § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby.  

Pri kontrole bolo zistené, že 2 hore uvedené druhy výrobkov v celovej hodnote 51,80 € 

nespĺňali podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorý sa ich ďalší predaj 

zakázal. 

Taktiež bolo zistené, že 3 druhy výrobkov (notebook Lenovo YOGA 14“; notebook 

Lenovo T 540 p 15“; USB kábel 1,8 m) neboli označené predajnou cenou. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá 

povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. 

Zároveň bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (GEMBIRID čistiaci prostriedok 400 ml, 

FOAM CLEANER čistiaca pena 500 ml, Papier economy 500xA4 500 ks v balení, Papier 

HOME & OFFICE 500 ks v balení, Batérie FUJITSU AA 1.5 V 4 ks v balení, Batérie FUJITSU 

AA 1.2 V 4 ks v balení, Batérie FUJITSU AAA 1.2 V 4 ks v balení) nebolo označených 

jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

V čase kontroly zamestnanec účastníka konania nebol označený, ani odevom odlíšený 

od spotrebiteľa. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávajúci a jeho 

zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo 

odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. 

Ďalej bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočneným 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. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil § 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 

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

niektorých zákonov). 

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

ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  



V úvode podaného odvolania zo dňa 25.04.2017 účastník konania uvádza, že sa 

odvoláva proti rozhodnutiu a udelení výšky pokuty. K porušeniu § 6 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa uvádza, že sa ospravedlňuje, že uvedené výrobky neboli riadne stiahnuté z predaja, 

ale nakoľko sa jedná o originál spotrebný materiál značky HP, kde je bežný dátum spotreby 

niekoľko rokov, stalo sa, že sa mu niektorý tovar nepredal. Jeho funkčnosť pri spotrebnom 

materiály nijako neovplyvňuje kvalitu vytlačeného textu. Účastník konania dodáva, že sa nijako 

nevyhovára a dáva správnemu orgánu za pravdu, že daný tovar mal byť stiahnutý. K porušeniu 

§ 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že o danej povinnosti nevedel, je 

si vedomý svojej chyby, ktorú okamžite odstránil vyvesením tejto informácie. K porušeniu § 

14 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že jeho predajňa nemá veľké skladovacie priestory 

ako iné veľko-metrážne predajne, takže je nútený tovar, ktorý príde na sklad veľakrát najprv 

položiť do vitríny, až potom ho oceniť. Toto bol aj tento prípad, kedy nestihol tovar včas 

naceniť. Má za to, že sa jedná takmer o zanedbateľné množstvo tovaru vzhľadom na to, že na 

predajni sa nachádza veľa položiek. K porušeniu       § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

uvádza, že keďže sa jedna o predajňu s obsluhou, v ktorej je všetok tovar za pultom, kde si 

zákazník nemôže nič samoobslužne kúpiť, vždy musí poprosiť o obsluhu. Všetok uvedený 

tovar sa nepredáva samostatne. Dodáva, že aj papier je balený po 500 ks a nepredáva sa po 1 

ks, ale napriek tomu rešpektuje zákonom uloženú povinnosť a všetok uvedený tovar nacenil 

jednotkovou cenou. K porušeniu                 § 15 ods. 3 účastník konania uvádza, že uvedenú 

chybu odstránil a všetkým zamestnancom dal visačku s menom. V závere odvolania účastník 

konania dodáva, že všetky jeho uvedené porušenia sú viac, či menej opodstatnene a žiada 

odvolací orgán o individuálny prístup k jeho typu prevádzky a vyššie uvedeným okolnostiam. 

Verí v ľudský prístup odvolacieho orgánu. 

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 § 6 ods. 3  zákona o ochrane spotrebiteľa „Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti 

majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je 

povinný takéto výrobky najneskôr posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.“  

Podľa § 10a ods. 1 písm. k) predmetného zákona „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 § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku ale alebo poskytovanej služby  a zreteľne označiť 

výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.“ 

 Podľa § 14a ods. 1 citovaného zákona „Predávajúci je povinný označiť výrobok 

predajnou a jednotkovou cenou.“  

Podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci a jeho zamestnanci v 

prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, 

ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.“ 

Vyššie uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie a porušenia práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov, čím bol 

znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa.  

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 či odpustenia výšky uloženej pokuty. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie uloženej pokuty, odvolací orgán 

odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán 

v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie 

v zákonom stanovenom rozsahu. Vzhľadom na uvedené nie je možné pristúpiť k účastníkom 

konania požadovanému zníženiu uloženej pokuty. Čo sa týka samotnej výšky sankcie 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. 

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 

11.01.2017.  

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 charakter protiprávneho 

konania a následky porušenia povinnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa tým, 

že v čase kontroly sa v ponuke predaja nachádzali 2 druhy vyššie uvedených výrobkov po 

uplynutí ich doby spotreby. Nakoľko jedným z účelov zákona o ochrane spotrebiteľa je ochrana 

majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí doby 

spotreby by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa nefunkčnosťou ním zakúpených 

výrobkov v dôsledku straty ich kvalitatívnych vlastností, daných dobou spotreby. Údaje o dobe 

použiteľnosti prípadne dobe najneskoršej spotreby sú pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, 

nakoľko sú základnou informáciou, že tovar je vo výrobcom garantovanej kvalite. Účastník 

konania tým, že v kontrolovanej prevádzkarni ponechal tovar po ukončení doby spotreby, 



porušil aj práva spotrebiteľa priznané mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán 

prihliadol na nedodržanie informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom, a to 

neposkytnutím informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). 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. Pri 

kontrole plnenia správnosti poskytovaných informácií o cene bolo inšpektormi SOI zistené, že 

celkom 3 druhy vyššie špecifikovaných druhov výrobkov nebolo označených predajnou cenou 

a 7 druhov vyššie špecifikovaných druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke, nebolo 

označených jednotkovou cenou. Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu 

povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o predajnej a jednotkovej cene platnej v 

okamihu predaja, teda v čase, keď sa spotrebiteľ o kúpu výrobku zaujíma. Informácia 

o predajnej a jednotkovej cene je pre spotrebiteľa jedna z najpodstatnejších informácií pri 

rozhodovaní sa o kúpe konkrétneho výrobku. Neoznačením výrobkov informáciou o predajnej 

a jednotkovej cene teda spotrebiteľovi nie je umožnené vykonať kvalifikované rozhodnutie o 

kúpe určitého výrobku vzhľadom na jeho výhodnosť, či už v porovnaní s konkurenčným 

výrobkom, alebo konkurenčným predávajúcim. Predajná a 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. Odvolací 

orgán prihliadol aj na skutočnosť, že zamestnanci predávajúceho, ktorí prichádzajú do styku so 

spotrebiteľmi nemali odlíšenie od spotrebiteľa osobitným označením, napr. menovkou alebo 

odevom. 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. 

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 poštovou poukážkou alebo 

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

00110217.  

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/0217/99/2017                                                         Dňa : 31.10.2017 

 

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 – Palatín company 

s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 978 066, kontrola vykonaná 

dňa 27.10.2016 a 21.12.2016 v prevádzke účastníka konania – Čínsky supermarket Palatín, 

Hlavná 951, Galanta, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj, č. W/0417/02/2016, zo dňa 01.03.2017, ktorým bola podľa § 23 

ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 uložená peňažná pokuta vo výške 

3000,00 EUR, slovom: tritisíc eur, pre porušenie § 7 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 2 písm. e) bod 

1 vyššie cit. zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že 

časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 vypúšťa  

a 

pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 vyššie cit. zákona o bezpečnosti 

hračiek a o zmene a doplnení 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 sa účastníkovi konania: Palatín company s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 

04 Bratislava, IČO: 35 978 066, kontrola vykonaná dňa 27.10.2016 a 21.12.2016 v prevádzke 

účastníka konania – Čínsky supermarket Palatín, Hlavná 951, Galanta,  podľa § 23 ods. 1 písm. 

b) vyššie cit. zákona o bezpečnosti hračiek, ukladá peňažná pokuta vo výške 1500 EUR, 

slovom: jedentisícpäťsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu 

na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-04170216. 

Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

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

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Palatín company s.r.o. - peňažnú pokutu 

vo výške 3000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 2 písm. 

e) bod 1 zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 bezpečnosti hračiek“).  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole v prevádzke účastníka konania Čínsky supermarket 

Palatín, Hlavná 951, Galanta, vykonanej dňa 27.10.2016 zistené, že účastník konania 

v postavení distribútora porušil zákaz uložený distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie 

alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 3 a prílohy 

č. 2 a kontrolou vykonanou dňa 21.12.2016 bolo zistené porušenie povinnosti uloženej 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631


distribútorovi určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, 

v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo 

distribútora, ktorý mu hračku dodal.  

     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 napadnutého rozhodnutia č. W/0417/02/2016 zo dňa 01.03.2017, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového 

rozhodnutia. Odvolací orgán po dôkladnom oboznámení sa so skutkovým stavom veci ustálil, 

že v prípade porušenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek pokutu možno v zmysle 

§ 23 ods. 7 zákona o bezpečnosti hračiek uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď úrad 

alebo orgán dohľadu zistil porušenie povinností podľa zákona o bezpečnosti hračiek, a tak 

pristúpil k vypusteniu sankcionovania v tomto prípade. Preto odvolací orgán v záujme 

zachovania zrozumiteľnosti rozhodnutia dospel k názoru, že odvolaním napadnuté rozhodnutie 

si vyžaduje zmenu vo výrokovej časti s cieľom predísť jeho zmätočnosti tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, keď odvolací orgán ponechal postih účastníka konania 

výlučne za porušenie ust. § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek. Na základe 

uvedeného má odvolací orgán za preukázané, že zo strany účastníka konania došlo 

preukázateľne k porušeniu § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek. Nakoľko 

uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k vypusteniu jedného správneho deliktu, a tým aj zúženiu 

rozsahu konania, ktorým bol porušený zákon o bezpečnosti hračiek, 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. 

Dňa 27.10.2016 a dňa 21.12.2016 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave 

pre Trnavský kraj vykonaná kontrola v zmysle 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, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti 

hračiek a o zmene a doplnení 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 bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni Čínsky supermarket Palatín, 

Hlavná 951, Galanta, ktorú prevádzkoval účastník konania. Kontrolou výrobkov umiestnených 

v ponuke pre spotrebiteľa bolo dňa 27.10.2016 zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa 

nachádzal 1 druh výrobku – Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090. 

Identický výrobok bol dňa 19.12.2014 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/jednotný trh EU, nakoľko uvedená hračka nevyhovovala požiadavkám 

Nariadenia Komisie č. 552/2009, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 

REACH. Skúšky predmetného výrobku vykonalo Akreditované skúšobné laboratórium 

Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany. Uvedený druh hračky nespĺňa bezpečnostné 

požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 zákona o bezpečnosti hračiek a predstavuje pre deti závažné 

riziko ohrozenia zdravia a je nebezpečným výrobkom. V plastovom materiáli, z ktorého boli 

zhotovené ruky bábiky, ako aj v plastovom materiáli, z ktorého boli zhotovené psy, bolo zistené 

nadlimitné množstvo ftalátov.  

Vzhľadom k uvedenému bolo účastníkovi konania pri kontrole vykonanej dňa 27.10.2016 

v záväzných pokynoch a opatreniach uložené v termíne do 03.11.2016 zaslať na adresu 

Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave fotokópiu nadobúdacieho dokladu k nebezpečnému 

výrobku - Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090 s presnou konkretizáciou 

výrobku vyznačenou v nadobúdacom doklade. V inšpekčnom zázname zo dňa 21.12.2016 

http://www.soi.sk/


inšpektori SOI zaznamenali, že dňa 21.11.2016 bol doručený na adresu Inšpektorátu SOI so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj dodací list, podľa ktorého účastník konania zakúpil 2 ks 

Bábika 101209 á 4,20 €, v celkovej hodnote 8,40 € (na doklade uvedené 8,60 €) od spoločnosti 

...,. Účastník konania nesprávne identifikoval výrobok, nakoľko na nebezpečnom výrobku sa 

nachádzalo identifikačné číslo NO.LS10090 a na predloženom nadobúdacom doklade bolo 

uvedené číslo 101209. Z uvedeného postupu prešetrovania nebezpečného výrobku – „Plastová 

bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“ je zrejmé, že distribútor neurčil osobu, ktorá 

mu predmetný nebezpečný výrobok predala a u ktorej by bolo možné vykonať došetrenie 

nebezpečného výrobku. 

     Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktorý mu ako distribútorovi ukladá povinnosť určiť na žiadosť orgánu 

dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, 

splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     V podanom odvolaní zo dňa 20.03.2017 doručené správnemu orgánu dňa 28.09.2017 

smerujú námietky účastníka konania len voči porušeniu zákazu podľa ustanovenia § 7 ods. 1 

písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek. Účastník konania namieta, že samotné zverejnenie 

nebezpečného výrobku „Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“ na 

internetovej stránke www.soi.sk dňa 19.12.2014 neznamená automaticky, že mal vedieť 

o nebezpečnosti výrobku, a to najmä z dôvodu absencie špecifikácie výrobku (sériové číslo, 

číslo šarže, EAN kód, uvedenie výrobcu). Zdôrazňuje, že správny orgán zverejnil informáciu 

o nebezpečnosti výrobku – hračky „Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, 

NO.LS10090“ na základe odborného posúdenia a vzhľadom na deklarovaný charakter 

nebezpečnosti tohto výrobku bol povinný aplikovať z dôvodu vymedzenia pojmu bezpečný 

a nebezpečný výrobok aplikovať zákon o ochrane spotrebiteľa. Ďalšie námietky účastníka 

konania smerujú k nebezpečnosti predmetnej hračky zverejnenej na internetovej stránke SOI 

na základe overenia jej bezpečnosti a kvality vykonaním skúšky konkrétneho výrobku 

„Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“ autorizovanou skúšobňou Labeko 

s.r.o., Piešťany, pričom v protokole o skúške č. 14/02079 zo dňa 02.12.2014 je uvedené, že 

výsledky skúšky sa týkajú výlučne predmetu skúšky, protokol môže byť reprodukovaný len 

celý, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Na základe uvedených 

skutočností má účastník konania za to, že v danom prípade bol nedostatočne zistený skutkový 

stav, nebola preukázaná jeho zodpovednosť za porušenie zákazu v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona o bezpečnosti hračiek, správny orgán vo veci aplikoval nesprávny právny predpis, preto 

považuje vydané rozhodnutie za arbitrárne, vydané v rozpore so zákonom a žiada jeho zrušenie 

v celom rozsahu.  

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 porušenie 

ustanovenia § 7 ods. 2 písm. e) bod 1, nakoľko sa účastník konania vyjadroval len k porušeniu 

ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, ktoré bolo po preskúmaní 

napadnutého prvostupňového rozhodnutia odvolacím orgánom vypustené a na základe kontroly 

vykonanej dňa 21.12.2016 ostalo v platnosti sankcionovanie účastníka konania za porušenie 

ustanovenia § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek. Z dôvodu absencie 

námietok k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek 

odvolací orgán uvádza, že napriek výzve správneho orgánu o doručenie fotokópie 

nadobúdacieho dokladu k nebezpečnému výrobku – hračke „Plastová bábika s troma psami 

Miao miaoTM, NO.LS10090“ s presnou konkretizáciou výrobku vyznačenou v nadobúdacom 

doklade s lehotou do 03.11.2016 bol uvedený doklad vo forme dodacieho listu zo strany 

http://www.soi.sk/


účastníka konania doručený až dňa 21.11.2016, avšak účastník konania nesprávne identifikoval 

výrobok, keďže na nadobúdacom doklade bolo uvedené číslo 101209, a nie identifikačné číslo 

nebezpečného výrobku – hračky Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM  s identifikačným 

číslom NO.LS10090. Účastník konania tak neurčil osobu, ktorá mu predmetný výrobok predala 

a u ktorej by bolo možné vykonať došetrenie nebezpečného výrobku a z toho dôvodu bol 

sankcionovaný za porušenie ustanovenia § § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti 

hračiek.  

Čo sa týka aplikácie zákona o bezpečnosti hračiek v danom prípade, odvolací orgán uvádza, 

že problematika bezpečnosti hračiek, teda bezpečnostné požiadavky na hračky, postupy 

posudzovania zhody, povinnosti hospodárskych subjektov ako aj pôsobnosť orgánu dohľadu 

upravuje zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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 roku 2013 sa menil a dopĺňal zákonom č. 

140/2013 Z. z. a bola vydaná Vyhláška MH SR č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. Uvedenými právnymi predpismi bola do právneho 

poriadku SR transponovaná Smernica EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. Dohľad 

nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov ustanovených týmto zákonom 

vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Zákon sa vzťahuje na výrobky uvedené na trh po 20. 

júli 2011, ktoré spĺňajú definíciu hračky – výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo 

čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov. Výrobok teda nemusí byť výlučne určený na 

hranie, aby sa považoval za hračku, ale môže plniť aj iné funkcie. 

Odvolací orgán v prípade námietok ohľadom zistenia nebezpečného výrobku – „Plastová 

bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“ v ponuke účastníka konania, na základe 

ktorej bol správnym orgánom vyzvaný na predloženie fotokópie nadobúdacieho dokladu 

k predmetnej hračke, uvádza, že odvolací i správny orgán naďalej trvá na svojom tvrdení 

v napadnutom rozhodnutí, že výsledok skúšky sa vzťahuje nielen na skúšaný výrobok, ale na 

všetky výrobky toho istého druhu, až pokiaľ výrobca nepreukáže inak. Uvedený názor je 

v priamom súlade s komunitárnym právom, sleduje ochranu vnútorného trhu a na tomto 

princípe spočíva systém RAPEX. Systém RAPEX predstavuje (Rapid Alert System for Non-

Food Products) rýchly informačný systém spoločenstva (Community Rapid Information 

System), ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového 

charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho 

hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskym kráľovstvom. 

Legislatívnym základom tohto systému je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 

o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD). V bode 25 preambuly tejto smernice sa uvádza, 

že: „Na zabezpečenie dosiahnutia ochranných cieľov tejto smernice je potrebná spolupráca 

medzi dozornými úradmi členských štátov. Preto je vhodné podporovať činnosť európskej siete 

dozorných orgánov členských štátov, aby koordinovane s inými postupmi spoločenstva, 

predovšetkým využitím systému spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX), 

zjednodušili zdokonalenú operatívnu spoluprácu týkajúcu sa dohľadu nad trhom a iných 

dozorných aktivít, najmä posudzovania rizika, testovania výrobkov, výmeny expertíz a 

vedeckých poznatkov, výkonu projektov spoločného dohľadu a vyhľadávania, stiahnutia z 

predaja alebo obehu nebezpečných výrobkov.“. Podľa bodu 27 preambuly: „Účinný dohľad 

nad bezpečnosťou výrobkov si na národnej úrovni a úrovni spoločenstva vyžaduje 

vytvoriť systém rýchlej výmeny informácií v prípade závažného rizika, ktoré si vyžaduje 

neodkladný zásah vzhľadom na bezpečnosť výrobku. V tejto smernici je tiež vhodné 

ustanoviť podrobné postupy pre činnosť systému a poskytnúť komisii, ktorej pomáha poradný 

výbor, právomoci na ich prispôsobenie.“. Podľa čl. 6 bod 3 smernice členské štáty definujú 

úlohy, právomoci, organizačné a kooperačné usporiadanie zodpovedných orgánov. Informujú 

Komisiu a Komisia odovzdá takéto informácie ostatným členským štátom. V čl. 8 bod 1 písm. 



f) predmetnej smernice sa ustanovuje, že: „Na účely tejto smernice a najmä jej článku 6 

zodpovedné orgány členských štátov sú oprávnené, aby prijali okrem iného nižšie uvedené 

opatrenia v písm. a) a b) až f), kde je to vhodné:  

f) pre každý nebezpečný výrobok, ktorý sa už nachádza na trhu: 

i) zariadiť alebo zorganizovať účinné a okamžité stiahnutie a upozornenie 

spotrebiteľov o rizikách, ktoré predstavuje; 

ii) zariadiť alebo koordinovať alebo, ak je vhodné, zorganizovať spolu s výrobcami a 

distributérmi jeho stiahnutie z obehu od spotrebiteľov a zneškodnenie za 

zodpovedajúcich podmienok.“. 

Z uvedeného je zrejmé, že výrobkom sa nerozumie konkrétny výrobok – „Plastová bábika 

s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“ ako sa mylne domnieva účastník konania, ale ide 

o druh výrobku - hračka. Tomu nasvedčuje aj povinnosť zariadiť účinné a okamžité stiahnutie 

a upozornenie spotrebiteľov o rizikách, ktoré nebezpečný výrobok predstavuje bez toho, aby sa 

musela vykonať skúška na každý výrobok osobitne. V konečnom dôsledku výklad pojmu 

výrobok v celej smernici treba chápať ako výrobok určitého druhu. Inak by citované 

ustanovenia a na ne nadväzujúca kapitola V. – Výmena informácií a situácie vyžadujúce rýchly 

zásah, nemali žiadny význam. Podstatou fungovania RAPEX-u je práve zistenie nebezpečného 

druhu výrobku v členskom štáte a jeho oznámenie Komisii a ostatným členským štátom. 

V tomto oznámení sa predmetný druh výrobku presne popíše, vrátane všetkých identifikačných 

čísiel, prevedenia ako aj rizika predmetného nebezpečného výrobku. Na základe tejto 

informácie v systéme RAPEX sú oprávnené ostatné členské štáty vykonávať príslušné 

opatrenia na vnútornom trhu vo vzťahu k danému druhu výrobku, tzn. aj jeho likvidáciu. 

Odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, že tak ako väčšina výrobkov, aj Plastová bábika 

s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090, ktorá bola vyrobená v Číne, sa zhotovuje klasickým 

továrenským, strojovým procesom. Takouto vhodnou vzorkou bol v danom prípade továrensky 

(pásovo) vyrobený výrobok – „Plastová bábika s troma psami Miao miaoTM, NO.LS10090“, pri 

ktorej bolo na základe výsledkov skúšok zaznamenaných v Protokole o skúške č. 14/02079 zo 

dňa 02.12.2014 preukázané, že uvedený druh hračky nespĺňa bezpečnostné požiadavky podľa 

§ 3 a prílohy č. 2 zákona o bezpečnosti hračiek a predstavuje pre deti závažné riziko ohrozenia 

zdravia a je nebezpečným výrobkom. V plastovom materiáli, z ktorého boli zhotovené ruky 

bábiky, ako aj v plastovom materiáli, z ktorého boli zhotovené psy, bolo zistené nadlimitné 

množstvo ftalátov. Táto tzv. továrenská (pásová) výroba preto spôsobuje, že nie konkrétny kus, 

ale celá šarža daného druhu tovaru je nebezpečná. Pokiaľ teda výrobca priamo neoznačí šaržu 

výrobku alebo po výkone kontroly, na základe ktorej sa zistí nebezpečnosť výrobku, nezmení 

určitý údaj na výrobku tak, aby bol tento novovyprodukovaný výrobok odlíšiteľný od 

pôvodného skúšaného výrobku, potom je treba predpokladať, že všetky výrobky tej istej šarže, 

resp. toho istého druhu sú pre spotrebiteľa nebezpečné. Tomuto záveru zodpovedá aj 

konštrukcia opatrenia na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 a ochranného opatrenia podľa 

§ 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 128/2002 Z. z., keď sa zakáže alebo pozastaví dodávka, predaj 

alebo použitie výrobkov, resp. sa pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na 

trh na nevyhnutný čas, pokiaľ tieto nezodpovedajú osobitným predpisom alebo jestvuje 

podozrenie na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného 

prostredia. Samozrejme, že orgán dozoru pritom vychádza z testovania len toľkých vzoriek, 

koľko určuje predmetná technická norma alebo iný relevantný predpis; nevykonáva sa skúška 

každého jedného výrobku osobitne. Inými slovami povedané, platí tu právna domnienka, že 

pokiaľ je jeden výrobok z celej šarže alebo série nebezpečný, potom je nebezpečná celá šarža 

alebo séria. Zároveň je v záujme ochrany vnútorného trhu vychádzať z toho, že pokiaľ nie je 

výrobcom určené číslo šarže, série alebo iný údaj, ktorý identifikuje určitú skupinu výrobkov 

toho istého druhu, potom sa má za to, že sú nebezpečné všetky výrobky toho istého druhu, ktoré 

sú rovnako označené. Tieto závery síce nie sú expressis verbis uvedené v žiadnom 



vnútroštátnom právnom predpise, avšak vychádzajú zo systematického a teleologického 

výkladu predmetnej smernice, zákona č. 128/2002 Z. z. ako aj z princípov, na ktorých je 

založený systém RAPEX, pričom sledujú efektívnu a funkčnú ochranu vnútorného trhu pred 

dovozom a distribúciou nebezpečných výrobkov. Odvolací orgán nevzhliadol na tvrdenie 

účastníka konania, že aj samotné skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa 

týkajú len predmetu skúšky. Podľa žalovaného dané vyhlásenie nemá právne dôsledky, na 

základe ktorých by sa tejto informácií mala prikladať opodstatnenosť. Tieto totiž nie sú právne 

záväzné, nemajú oporu v žiadnej platnej právnej norme a nemožno k nim prísť ani žiadnym 

výkladom v práve obvyklým. 

 Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany 

správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.      

Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek: „Tento zákon upravuje povinnosti 

výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora4) a notifikovanej osoby.“. 

Podľa § 2 ods. a) zákona o bezpečnosti hračiek „Na účely tohto zákona sa rozumie hračkou 

výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, 

ak nejde o výrobok uvedený v prílohe č. 1“ 

Podľa § 3 ods. 1 a 2 cit. zákona: „Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a 

chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa 

predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, 

a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na 

hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu. Hračka 

uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného 

predpisu počas výrobcom predpokladaného obdobia jej používania.“. 

Podľa odseku prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek „hračka musí byť 

navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské 

zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo 

ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti 

hračiek.“ 

Podľa § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek: „Distribútor je povinný určiť 

na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku 

sprístupnil na trhu, výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu 

hračku dodal.“ 

K výške sankcie odvolací orgán poukazuje predovšetkým na závažnosť a možné následky 

protiprávneho konania. Účastník konania napriek výzve správneho orgánu neurčil osobu, ktorá 

mu predmetný nebezpečný výrobok predala a u ktorej by bolo možné vykonať došetrenie 

nebezpečného výrobku, čím naďalej hrozí sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu 

a ohrozenie zdravia predovšetkým maloletých spotrebiteľov. Takýto následok považuje 

odvolací orgán za zvlášť závažný, nakoľko smeruje proti záujmu spoločnosti na ochrane života 

a zdravia tak osobitne chránenej skupiny spotrebiteľov, medzi ktorú rozhodne patria aj maloletí. 

Z týchto dôvodov odvolací orgán pristúpil k sankcionovaniu účastníka konania v primeranej 

výške. 

Na základe vyššie uvedených skutočností má odvolací orgán za to, že skutkový stav bol 

spoľahlivo zistený tak, ako je vymedzený vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia, a za 

tento nesie objektívnu zodpovednosť účastník konania ako distribútor. Skutkový stav bol 

posudzovaný podľa správneho právneho predpisu – špeciálnej právnej úpravy, ktorou je zákon 

o bezpečnosti hračiek. Odvolací orgán v odvolacom konaní nezistil dôvod na zrušenie 

napadnutého rozhodnutia. 

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 
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dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá 

za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona 

o bezpečnosti hračiek, uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo 

distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až 

f), i), j), l) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a), c) a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) a j), § 

7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a), c) až f), § 8, § 10 alebo § 16 ods. 11. V zmysle ust. 

§ 23 ods. 4 zákona o bezpečnosti hračiek sa horná hranica sadzby pokuty zvyšuje na 

dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený zástupca alebo distribútor opakovane poruší 

tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu v priebehu 

12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nakoľko však nebolo konštatované 

opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka, pokuta bola účastníkovi konania 

s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená pri dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. 

 Podľa § 23 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na 

závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností 

podľa tohto zákona. 

Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej v  § 

7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek v kontexte s vyššie uvedenými kritériami 

pre určenie výšky pokuty. Účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že napriek výzve 

správneho orgánu nesprávne identifikoval nebezpečný výrobok v predloženom nadobúdacom 

doklade a zároveň uvedený nadobúdací doklad bol zo strany účastníka konania doručený až 

dňa 21.11.2016 napriek tomu, že lehota na predloženie predmetného dokladu bola do 

03.11.2016. Odvolací orgán pri správnej úvahe ohľadne určenia výšky pokuty prihliadol najmä 

na závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. Iný správny delikt podľa 

§ 7 ods. 2 písm. e) bod 1zákona o bezpečnosti hračiek sa radí medzi ohrozovacie delikty, tzn. 

že pre naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, 

postačuje riziko jeho vzniku. Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje odvolací orgán za 

obzvlášť závažný, nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane 

zdravia spotrebiteľov, predovšetkým maloletých spotrebiteľov, ktorí sú predpokladaným 

používateľom hračky. Odvolací orgán pritom zdôrazňuje, že právo na ochranu života a zdravia 

je nutné považovať za najvýznamnejšie z ľudských práv a aj preto je na jeho ochrane 

celospoločenský záujem, hlavne pokiaľ ide o maloletých – deti. Čo sa týka času trvania 

protiprávneho konania odvolací orgán uvádza, že protiprávne konanie – t.j. čas od uplynutia 

lehoty na predloženie nadobúdacieho dokladu k nebezpečnému výrobku (04.11.2016) po 

doručenie nadobúdacieho dokladu s nesprávne identifikovaným nebezpečným výrobkom 

(21.11.2016) - bolo spoľahlivo zistené v čase vykonanej kontroly, t.j. dňa 21.12.2016, keď 

i v ten deň naďalej trval uvedený protiprávny stav. Opakované porušenie povinnosti zistené 

nebolo, a preto naň odvolací orgán pri určení výšky pokuty neprihliadol. 

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 bezpečnosti hračiek. 

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo: SK/0241/99/2017                                                         Dňa : 30.10.2017 

     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 – TXM Slovakia, s.r.o., Röntgenova 

26, 851 01 Bratislava, IČO: 50 032 216, kontrola vykonaná dňa 03.02.2017 

v prevádzkarni TXM, prevádzka č. 8, City Market, ul. Poľná 51/5577, Ružomberok, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj 

č. P/0042/05/2017 zo dňa 24.03.2017, 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 500 EUR, 

slovom: päťsto eur, pre porušenie § 13 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

r o z h o d o l: 
     Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0042/05/2017 zo dňa 

24.03.2017,  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 – TXM Slovakia, s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 500 EUR pre porušenie povinností podľa § 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 03.02.2017 v prevádzkarni TXM, prevádzka č. 8, City Market, ul. 

Poľná 51/5577, Ružomberok zistené, že predávajúci si nesplnil povinnosť podľa § 13, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný, ak podáva informácie uvedené v § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa písomne, podávať ich v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.  

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

     Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) 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 bolo, ak sa informácie uvedené v § 

12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa poskytujú písomne, zabezpečiť, aby tieto boli pri 

výrobkoch uvedené aj v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil. 

       Inšpektormi SOI bola dňa 03.02.2017 v prevádzkarni TXM, prevádzka č. 8, City Market, 

ul. Poľná 51/5577, Ružomberok vykonaná kontrola pri výkone ktorej bolo zistené, že v priamej 

ponuke spotrebiteľom sa nachádzalo 14 druhov textilných výrobkov v hodnote 1783,99 EUR, 

ktoré mali údaje o ich materiálovom zložení v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27.9.2011 o názve textilných vlákien a súvisiacom označení 

vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením (ďalej len „Nariadenia č. 



1007/2011“) v cudzom jazyku. Išlo o tieto názvy: COTTON, ALGODAO, BAWELNA, 

COTTONS, PAMUT, SPANDEX, LYCRA. 

Uvedený nedostatok sa nachádzal pri týchto výrobkoch:  

1) 12 kusov pánska mikina BLACK&FISH á 9,99 € 

2) 18 kusov pánska mikina JASSIRE á 12,49 € 

3) 7 kusov pánska mikina LAVE 1986  á 11,49 € 

4) 8 kusov pánska mikina TOM&JACKSON á 8,99 € 

5) 11 kusov pánske nohavice PERFECT á 9,99 € 

6) 17 kusov dámske rifle DZIRE á 14,99 € 

7) 9 kusov pánsky pulóver 123BEFREE á 7,49 € 

8) 7 kusov pánska mikina RAMOSS 6,49 € 

9) 10 kusov pánsky pulóver QUCODO á 8,99 € 

10)  5 kusov pánske tričko s dlhým rukávom SZATA á 6,99 € 

11)  10 kusov pánske nohavice KINGBON á 14,99 € 

12)  19 kusov pánske rifle SAROL á 14,99 € 

13) 10 kusov pánske rifle KOMINO á 14,99 € 

14)  8 kusov pánske rifle QIZHEN á 12,49 € 

Uvedeným nedostatkom sa účastník konania dopustil porušenia podľa § 13 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 neuvádza žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu vydaného 

rozhodnutia. 

Účastník konania vo svojom odvolaní žiada o odvolania pokuty 500,- EUR. Účastník 

konania vo svojom odvolaní uvádza, že jeho výrobky sú označené správne, pretože tovar je 

okrem vo vnútri všitého lístočku v angličtine, označený aj príslušnými etiketami pripevnenými 

ku každému kusu tovaru. Obsahujú pre spotrebiteľa nevyhnutné informácie v slovenčine. 

Materiál a spôsob ich pripevnenia zodpovedajú podľa účastník konania ustanoveniam čl. 14 

ods. 1 Nariadenia č. 1007/2011. Podľa účastníka konania je tvrdenie SOI, že účastník konania 

vo svojom podnikaní porušil platné právne predpisy v oblasti správnosti označenia ponúkaného 

tovaru, za úplne neopodstatnené.  

 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu, dôvod na jeho zrušenie nezistil. 

 Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania objektívne zodpovedá za 

porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia postupoval 

podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1007/2011. 

Podľa § 12 ods. 2  zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný zabezpečiť, aby 

predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe ich použitia a údržby, v prípade 

textilných výrobkov informáciami v zmysle osobitného právneho predpisu – Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011. 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa ak sa informácie uvedené v § 12 podávajú písomne, 

musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Podľa ustanovenia článku 14 bod 1  Nariadenia č. 1007/2011 sa textilné výrobky označujú 

etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie pri každom sprístupnení 

na trh. Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, 

viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené.  



Podľa ustanovenia článku 15 bod 3  Nariadenia č. 1007/2011  pri sprístupnení textilného 

výrobku na trh distribútor zabezpečuje, aby textilné výrobky mali primerané etikety alebo iné 

označenia predpísané v tomto nariadení. 

Podľa ustanovenia článku 16 bod 3 Nariadenia č. 1007/2011 označenie etiketou alebo iné 

označenia sú v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné 

výrobky  sprístupňujú na trh pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát neustanoví inak. 

Na námietku účastníka konania ohľadne toho, že jeho výrobky boli označené správne, v súlade 

s článkom 14 bod 1 Nariadenia č. 1007/2011 odvolací orgán uvádza že etikety na výrobkoch 

musia byť pevne pripevnené, čo v prípade účastníka konania nebolo zabezpečené. Podľa 

inšpekčného záznamu u 14 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 1783,99 EUR, ktoré 

boli v priamej ponuke pre spotrebiteľa označené úplným názvom a hmotnostným percentom 

všetkých obsiahnutých vlákien v zostupnom poradí (materiálové zloženie), nebol na trvalo 

pripevnenej etikete k výrobku zabezpečený preklad materiálového zloženia v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka. Odvolací orgán k tomu dodáva, že pokiaľ aj je nejakým spôsobom 

preklad materiálového zloženia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka zabezpečený, 

podstatné je aby bol v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a Nariadením č. 1007/2011. 

Pokiaľ ide o udelenie pokuty, tak zákon o ochrane spotrebiteľa uvádza v § 24 ods. 1 že: „Za 

porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej 

únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, 

dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 EUR; za opakované 

porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 EUR.“ V súlade teda s týmto 

ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak došlo k porušenie 

povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa a je nepochybne preukázané, že k nim 

došlo. Pokuta bola udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej hranici. Rozhodnutie o udelení 

pokuty je preto zákonné a správne. V súvislosti s výškou pokuty bolo tiež prihliadnuté na 

celkový počet a hodnotu výrobkov, pri ktorých došlo k neuvedeniu materiálového zloženia 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Odvolací orgán k uvedeným porušeniam zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že účastník 

konania ako predávajúci, za plnenie povinností stanovených danou právnou úpravou zodpovedá 

objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. 

Odvolací orgán má za to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný poznať zákon 

a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie. 

     Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 500 EUR nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Jej výška  je plne v súlade 

s ustanovením § 24 ods. 5 zákona ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého: „Pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti.“ Účastník konania je povinný vykonávať 

podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. 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. 

      Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neposkytnutím údajov 

o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka vo forme a spôsobom presne 

podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a podľa Nariadenia č. 1007/2011, mohol byť spotrebiteľ  

ukrátený na svojich právach, ktoré mu zákon priznáva. V § 3 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa je deklarované právo spotrebiteľa na informácie, na ochranu svojho zdravia, 

bezpečnosti a ekonomických záujmov, ktoré mohlo byť konaním účastníka konania porušené. 

Pokiaľ spotrebiteľ nebude mať k údajom o materiálovom zložení výrobku prístup aký zákon 

vyžaduje, môže to mať za následok, že spotrebiteľ zvolí nesprávny spôsob jeho ošetrovania, 

čím môže dôjsť k materiálnej škode na výrobku. K tomu odvolací orgán tiež dodáva, že práve 

nesprávny spôsob údržby výrobku je častým dôvodom pre zamietnutie reklamácií zo strany 

predávajúcich.  

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.  

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00420517. 

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/0683/99/2016                                                        Dňa : 30.10.2017 

 

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 – Virtuálny správca 

budov, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov, IČO: 44 526 890, kontrola začatá dňa 

07.04.2016 a ukončená dňa 12.05.2016 v sídle účastníka konania na adrese Jarkova 31, Prešov 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj, č. P/0222/07/16, zo dňa 11.10.2016, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 1000,00 

EUR, slovom: jedentisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona o ochrane 

spotrebiteľa a § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na: § 8a ods. 1; 

§ 8a ods. 6; § 8b ods. 2 písm. a/ v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. k) a § 10 ods. 3; § 8a ods. 4 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa § 59 ods. 2 

správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že 

časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 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 v nadväznosti na § 8a ods. 4 

zákona o vlastníctve bytov vypúšťa  

a 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. 

zákona o ochrane spotrebiteľa a § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti 

na: § 8a ods. 1; § 8a ods. 6; § 8b ods. 2 písm. a/ v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. k) a § 10 

ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa účastníkovi 

konania: Virtuálny správca budov, s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov, IČO: 44 526 890, 

kontrola začatá dňa 07.04.2016 a ukončená dňa 12.05.2016 v sídle účastníka konania na adrese 

Jarkova 31, Prešov,  podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná 

pokuta vo výške 800 EUR, slovom: osemsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný 

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02220716. 

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 – Virtuálny správca budov, s.r.o. –  

peňažnú pokutu vo výške 1000 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) vyššie 

cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa 

v nadväznosti na: § 8a ods. 1; § 8a ods. 6; § 8b ods. 2 písm. a/ v nadväznosti na § 8b ods. 2 

písm. k) a § 10 ods. 3; § 8a ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). 

     Inšpektormi SOI bolo v sídle účastníka konania Virtuálny správca budov, s.r.o., Jarkova 31, 

Prešov, pri kontrole vykonanej dňa 07.04.2016 a 12.05.2016 zistené porušenie povinností 



predávajúceho neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu a porušenie 

povinnosti zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.  

     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 napadnutého rozhodnutia č. P/0222/07/16 zo dňa 11.10.2016, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového 

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

ustálil, že v inšpekčnom zázname popísaným konaním nedošlo k porušeniu § 8a ods. 4 zákona 

o vlastníctve bytov. V zmysle dotknutého ust. správca nemá nárok na platbu, ak nepredloží do 

30. novembra bežného roka ročný plán opráv podľa § 8b ods, 2 písm. h) na nasledujúci 

kalendárny rok. V predmetnom prípade však došlo zo strany účastníka konania k zverejneniu 

ročného plánu opráv vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome v zákonnej lehote, 

kde účastník konania uviedol, že v roku 2016 nie sú plánované žiadne opravy. Na základe 

uvedeného má odvolací orgán za preukázané, že uvedeným skutkom nedošlo k naplneniu 

skutkovej podstaty § 8a ods. 4 zákona o vlastníctve bytov, a teda správny orgán nemal účastníka 

konania v predmetnom prípade sankcionovať. Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k 

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

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

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dôvod na zrušenie napadnutého 

rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého 

rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu; zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne 

použitie; čo účastník konania porušil. 

V dňoch 07.04.2016 a 12.05.2016 boli inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „správny orgán“) v sídle účastníka 

konania Virtuálny správca budov, s. r. o. , Jarkova 31, Prešov vykonané kontroly v súlade so 

zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamerané na dodržiavanie vybraných ustanovení 

zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 182/1993 Z. z. , zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2014 Z. z. energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného 

správnym orgánom pod číslom 331/2016. Kontrolou bolo zistené, že účastník konania je 

poskytovateľom služieb v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. a zároveň správcom bytového domu 

v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.. Na základe výsledkov kontroly správny orgán 

dospel k záveru, že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho 

podľa § 4 ods. 2 písm. a) z. č. 250/2007 Z. z. , v zmysle ktorého predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu tým, že ako správca bytového domu Nám. 1. 

mája 1, 2, 3, 4, 5 Prešov ukladal spotrebiteľom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

v cenníku vydanom na základe bodu 4.3.3 Zmluvy o výkone správy zo dňa 25.05.2015 bez 

právom uznaného dôvodu a v rozpore s požiadavkou odbornej starostlivosti povinnosť zaplatiť 

poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome a účasť zástupcu VSB na nej 

s vyhotovením zápisnice, resp. zabezpečenie prípravy písomného hlasovania vo výške 30,00 €.  

Zároveň bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti 

predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. h) z. č. 250/2007 Z. z. , v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich 

riadne použitie tým, že ako správca bytového domu Nám. 1. mája 1, 2, 3, 4, 5 Prešov:  



- v rozpore s § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. nedoručil schválenú Zmluvu o výkone 

správy zo dňa 25.05.2015 každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome 

- v rozpore s § 8a ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. a požiadavkou  odbornej starostlivosti 

uzavrel dňa 25.05.2015 s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Zmluvu o výkone 

správy na dobu troch rokov aj napriek zákonnej požiadavke uzatvorenia tejto zmluvy na 

neurčitý čas   

- v rozpore s § 8a ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z.  a požiadavkou odbornej starostlivosti 

uzavrel dňa 25.05.2015 s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Zmluvu o výkone 

správy, v ktorej je dohodnuté začatie plynutia výpovednej  lehoty pre prípad výpovede jednej 

zo zmluvných strán  1.4. resp. 1.10. bežného kalendárneho roka  aj napriek zákonnej úprave 

začiatku  plynutia výpovednej lehoty v prípade výpovede zmluvy o výkone správy od prvého 

dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede  

- v rozpore s § 8b ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z. v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. 

k) zákona č. 182/1993 Z. z. a s § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z .z. použil prostriedky 

z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového  domu na úhradu poštovného vo viacerých 

položkách 

Svojim protiprávnym konaním účastník konania naplnil skutkovú podstatu správneho 

deliktu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že ukladal spotrebiteľovi – 

vlastníkovi bytu a nebytových priestorov povinnosť bez právneho dôvodu a § 4 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje 

ich riadne použitie.  

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 účastníka konania uvádza, že spotrebiteľom nebola z jeho strany 

nikdy „uložená povinnosť bez právneho dôvodu“, t. j. nikdy neboli účtované poplatky nad 

rámec Zmluvy o výkone správy (ďalej len “ZoVS“). Spôsob doručenia ZoVS vlastníkom 

bol riadne dohodnutý na schôdzi vlastníkov dňa 25.05.2015, ktorú účastník konania 

nezvolával, neviedol a konateľ spoločnosti bol na ňu prizvaný len na krátky čas využitý 

jeho prezentáciou. Účastník konania v čase konania schôdze nevykonával správu 

predmetného bytového domu a nemôže na seba brať povinnosti z obdobia, keď neplatil 

zmluvný vzťah podľa ZoVS. Detaily ZoVS ohľadom doby trvania zmluvy boli riadne 

dohodnuté na schôdzi vlastníkov dňa 25.05.2016, ktorú účastník konania nezvolával, 

neviedol a konateľ spoločnosti bol na ňu prizvaný len na krátky čas využitý jeho 

prezentáciou. Účastník konania v čase konania schôdze nevykonával správu predmetného 

bytového domu a nemôže na seba brať povinnosti z obdobia, keď neplatil zmluvný vzťah 

podľa ZoVS. Detaily ZoVS ohľadom výpovednej lehoty v zmluve boli riadne dohodnuté 

na schôdzi vlastníkov dňa 25.05.2016, ktorú účastník konania nezvolával, neviedol 

a konateľ spoločnosti bol na ňu prizvaný len na krátky čas využitý jeho prezentáciou. 

Účastník konania v čase konania schôdze nevykonával správu predmetného bytového 

domu a nemôže na seba brať povinnosti z obdobia, keď neplatil zmluvný vzťah podľa 

ZoVS. V zmysle ods. 6, § 8a zák. 182/93 Z. z. a násl. noviel „Výpovedná lehota je tri 

mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak“. Konateľ 

účastníka konania prehlasuje, že prostriedky z fondu opráv bytového domu použité na 

úhradu poštovného priamo súvisia s výkonom správy bytového domu a neboli použité 

inak. Účastník konania dosiaľ neobdržal zoznam konkrétnych položiek, na základe ktorých 

mu bolo prisúdené porušenie zákona. Účastník konania ku všetkým zisteným porušeniam 

zákona namieta, že ich považuje za absolútne neakceptovateľné a vyjadruje s nimi 



nesúhlas. Účastník konania prostredníctvom svojho konateľa vyhlasuje, že pristupoval vo 

vzťahu k vlastníkom predmetného bytového domu s odbornou starostlivosťou a preto sa 

v plnom rozsahu k rozhodnutiu odvoláva.  

   

      K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového 

správneho orgánu dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil 

objektívne zistený skutkový stav. Pre správny i odvolací orgán je rozhodujúce porušenie 

zákonnej povinnosti, ktoré bolo spoľahlivo zistené kontrolou začatou inšpektormi SOI dňa 

07.04.2016 a ukončenou  dňa 12.05.2016. Pri postihovaní účastníka konania správny orgán 

postupoval na základe zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon o vlastníctve 

bytov. Na základe vykonaného dokazovania bolo zistené, že účastník konania je 

poskytovateľom služieb v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zároveň správcom bytového 

domu v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.. Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) 

predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Účastník konania 

ako správca predmetného bytového domu ukladal spotrebiteľom – vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov v cenníku vydanom na základe bodu 4.3.3 Zmluvy o výkone správy 

zo dňa 25.05.2015 bez právom uznaného dôvodu a v rozpore s požiadavkou odbornej 

starostlivosti povinnosť zaplatiť poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov v bytovom 

dome a účasť zástupcu VSB na nej s vyhotovením zápisnice, resp. zabezpečenie prípravy 

písomného hlasovania vo výške 30,00 €. V podanom odvolaní sa účastník konania len stručne 

vyjadril, že spotrebiteľom nebola z jeho strany nikdy „uložená povinnosť bez právneho 

dôvodu“, t. j. nikdy neboli účtované poplatky nad rámec ZoVS. Uvedené tvrdenie ale žiadnym 

spôsobom nespochybnil a odvolací orgán uvádza, že účastník konania zakomponovaním 

spoplatnenia zvolania schôdze vlastníkov bytov a ich účasti na nej ukladal povinnosti bez 

právneho dôvodu a porušil tak ustanovenie § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalšie námietky účastníka konania sa týkali ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktoré bolo viacnásobne porušené nadväznosti na dikcie zákona o vlastníctve 

bytov, konkrétne: účastník konania nedoručil schválenú ZoVS zo dňa 25.05.2015 každému 

vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome a bez ohľadu na účastníkom konania namietaný 

dohodnutý spôsob doručenia nebolo z jeho strany preukázané, že schválená ZoVS bola 

doručená každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome podľa § 8a ods. 1 zákona 

o vlastníctve bytov. V prípade ďalšieho porušenia § 4 ods. 1 písm h) došlo zo strany účastníka 

konania k jeho porušeniu v nadväznosti na § 8a ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a v rozpore 

s požiadavkou odbornej starostlivosti v dvoch prípadoch, konkrétne v prvom prípade účastník 

konania uzavrel predmetnú ZoVS s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na dobu troch 

rokov, i keď sa má zmluva o výkone správy uzatvárať so správcom na neurčitý čas 

a v predmetnej ZoVS je dohodnuté začatie plynutia výpovednej lehoty pre prípad výpovede 

jednej zo zmluvných strán 01.04. resp. 01.10. bežného kalendárneho roka aj napriek zákonnej 

úprave začiatku plynutia výpovednej lehoty v prípade výpovede ZoVS od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Účastník konania k predmetným 

porušeniam uvádza, že v čase konania schôdze nevykonával správu predmetného bytového 

domu a nemôže na seba brať povinnosti z obdobia, keď neplatil zmluvný vzťah podľa ZoVS. 

Jeho tvrdenie ale nekorešponduje so samotným obsahom ZoVS, kde je ako správca vedený 

samotný účastník konania a uzavretá ZoVS zo dňa 25.05.2015, ktorá upravuje vzájomné práva 

a povinnosti účastníka konania ako správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

v dome, bola samotným konateľom účastníka konania podpísaná. K námietke účastníka 

konania „Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy 

nedohodnú inak“ v prípade plynutia výpovednej lehoty odvolací orgán uvádza, že uvedená 

citácia zákona o vlastníctve bytov je správna, avšak v nasledujúcej vete ustanovenia § 8a ods. 



6 zákona o vlastníctve bytov je uvedené „Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.“ a  dohodnutie začatia plynutia 

výpovednej  lehoty pre prípad výpovede jednej zo zmluvných strán k 1.4. resp. 1.10. bežného 

kalendárneho roka je v rozpore s celým predmetným ustanovením zákona o vlastníctve bytov. 

Použitie prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na úhradu poštovného 

vo viacerých položkách zo strany účastníka konania bolo v rozpore s ustanovením § 8b ods. 2 

písm. a) v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. k) zákona o vlastníctve bytov, keďže z dikcie 

zákona o vlastníctve bytov v § 10 ods. 3 vyplýva, že z fondu prevádzky, údržby a opráv sa 

financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, 

spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého 

pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu, pričom § 2 ods. 8, 

9 , 10, 11 ,12 z. č. 182/1993 Z. z. obsahuje presné obsahové vymedzenie pojmu prevádzka, 

údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia. V zmysle vyššie uvedeného jednoznačne 

vyplýva, že použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv je účelovo viazané 

a nemožno prostriedky fondu použiť na iný než zákonom stanovený účel ako napr. na poštovné 

zaslanie zásielky vlastníkovi bytu. 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 porušení povinností predávajúceho neukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu a porušení povinnosti zabezpečiť poskytovanie služieb 

spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej 

v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

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

8a ods. 6, § 8b ods. 2 v nadväznosti na § 8b ods. 2 písm. k) a § 10 ods. 3 zákona o vlastníctve 

bytov 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 €, 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 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 ako správcu boli spotrebitelia ako 

slabšia strana vystavení ľubovôli účastníka konania v prípade zmluvy o výkone správy a jej 

nezákonných podmienok, ktoré zakladali výraznú nerovnosť práv a povinností v neprospech 

spotrebiteľa. 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 ustanovenia 

zmluvy o výkone správy v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon 

o vlastníctve bytov. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia 

povinnosti, pričom je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju primerane 

znížil. 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. Odvolací orgán nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

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

spotrebiteľa 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 pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na ukladanie povinnosti bez právneho 

dôvodu ako aj na nezabezpečenie poskytovania služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne 

použitie účastníkom konania. 

 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 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/0258/99/2017                                                           Dňa : 31.10.2017 

 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 – VJP SK s. r. o.,  

so sídlom: Ulica J. Siváka 143/4, 971 01 Prievidza, IČO: 47 503 807, kontrola vykonaná dňa 

21.12.2016 v prevádzkarni Panský pivovar Bojnice, Hurbanovo námestie 40, Bojnice, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj, č. P/0361/03/2016 zo dňa 07.04.2017, 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 § 4 ods. 1 písm. a) a § 6 ods. 3 vyššie cit. zákona 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0361/03/2016 zo dňa 

07.04.2017 potvrdzuje. 

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

Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – VJP SK s. r. o. – peňažnú pokutu 

vo výške 300,- €, pre porušenie ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a § 6 ods. 3 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 21.12.2016 v prevádzkarni Panský pivovar 

Bojnice, Hurbanovo námestie 40, Bojnice zistené, že účastník konania porušil povinnosť 

predávať výrobky v správnej miere; povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby.  

 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 ako predávajúceho bolo predávať 

výrobky v správnej miere; stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje  vlastnosti majú určenú dobu 

spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby; čo účastník konania porušil.  

 Inšpektormi SOI bola dňa 21.12.2016 vykonaná kontrola v prevádzke účastníka konania 

Panský pivovar Bojnice, Hurbanovo námestie 40, Bojnice. Za účelom overenia dodržiavania 

zásad statočnosti pri predaji bol inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup v celkovej 

správnej hodnote 4,50 €, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 4,70 €. Inšpektori zistili, že 

v kontrolnom nákupe nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja  2 x 40 ml Fernet 

Stock á 40,00 €/l o 5 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,20 € 

v neprospech spotrebiteľa. Kontrola dodržiavania správnosti deklarovanej miery odpredaných 



alkoholických nápojov bola vykonaná úradne overeným odmerným valcom č. 0520/10. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre 

svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby podľa § 6  

ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že v prevádzkarni 

sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 16,- € po uplynutí 

doby spotreby, a to: 10 ks Coca-Cola light 330 ml á 1,60 €, minimálna trvanlivosť do: 

28.09.2016.  

 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 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že žiada o zníženie uloženej pokuty. Účastník 

konania zároveň uvádza, že inšpektori si objednali nápoj 2 x 40 ml Fernet Stock, u ktorého 

vyhodnotili odchýlku o 5 ml menej na liter. Účastník konania namieta, že vzniknutý rozdiel 

nebol spôsobený úmyselne, keďže sa jedná o druh nápoja, ktorého čiastočky zostávajú usadené 

na pohári a rozdiel tak mohol vzniknúť pri prelievaní a premeriavaní. Zistenú odchýlku 

považuje účastník konania za minimálnu. Ďalej uviedol, že na základe uvedenej kontroly bolo 

taktiež rozhodnuté o porušení povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný 

deň doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, pričom sa 

jednalo o jeden druh výrobku – Coca-Cola light. Účastník konania poznamenáva, že uvedené 

porušenie nebolo vedomé a bezodkladne bola vykonaná náprava. Účastník konania o danej 

skutočnosti nevedel, keďže mu dodávateľ poslal prepravku namiešanú s viacerými šaržami. Na 

záver účastník konania žiada o opätovné posúdenie veci a zníženie 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 § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa: „výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú 

určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je 

povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu“.  

 K tomu odvolací orgán poznamenáva, že v odvolaní účastník konania neuvádza skutočnosti, 

ktoré by spochybňovali zistený skutkový stav. Námietky účastníka konania pokladá odvolací 

orgán za subjektívne a má za to, že uvedené námietky nemajú vplyv na rozhodnutie správneho 

orgán a ani na výšku pokuty. Po preskúmaní podkladových materiálov k predmetnej veci 

odvolací orgán dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v čase vykonanej kontroly 

spoľahlivo zistený a správne právne posúdený, a za tento bola zo strany správneho orgánu 

uložená účastníkovi konania pokuta v primeranej výške, zohľadňujúca zákonom stanovené 

kritériá. Účastník konania porušenie zákona ako také nenamieta, namieta však výšku uloženej 

pokuty. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností 

uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

 Účastník konania v odvolaní uviedol, že inšpektori si objednali nápoj 2 x 40 ml Fernet Stock, 

u ktorého vyhodnotili odchýlku o 5 ml menej na liter. Účastník konania pritom namietal, že 

vzniknutý rozdiel nebol spôsobený úmyselne, keďže sa jedná o druh nápoja, ktorého čiastočky 

zostávajú usadené na pohári a rozdiel tak mohol vzniknúť pri prelievaní a premeriavaní, a že 

zistenú odchýlku považuje za minimálnu. Odvolací orgán má za to, že  

v povinnosti predávajúceho vyplývajúcej z § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je 

premietnutá zákonná garancia práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, a to tým, 

že bude predávať výrobky v správnej miere. Odpredajom výrobkov v nesprávnej miere bol 

spotrebiteľ poškodený o 0,20 €, čím došlo k porušeniu zásad statočnosti pri predaji, čo 

spôsobilo bezdôvodné obohatenie na úkor spotrebiteľov, a to bez ohľadu na dôvod vzniku tohto 



predraženia. Odvolací orgán uvádza, že kontrolu vykonal úradne overeným odmerným valcom 

č. 0520/10, ktorý jasne preukázal, že predávaný nápoj  2 x 40 ml Fernet Stock á 40,00 €/l bol 

podľa inšpekčného záznamu v oboch prípadoch naliaty tak, že nebola dodržaná deklarovaná 

miera. Odvolací orgán uvádza, že neskúma to, do akých pohárov účastník konania nalieva nápoj 

pre spotrebiteľa, ani neskúma, či čiastočky nápoja zostávajú usadené na pohári, kontroluje však 

správne dodržanú mieru pri predaji. Odvolací orgán má za to, že vyššie uvedené tvrdenia 

účastníka konania sú subjektívneho charakteru a nie sú právne relevantné. Odvolací orgán 

v danej súvislosti uvádza, že zodpovednosť účastníka konania je koncipovaná na objektívnom 

princípe, tzn. že účastník konania za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo, 

pričom zákon neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Pre 

konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI 

počas výkonu kontroly. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti.  

 K tvrdeniu účastníka konania, že porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona 

o ochrane spotrebiteľa nebolo vedomé, a že účastník konania o danej skutočnosti nevedel, 

keďže mu dodávateľ poslal prepravku namiešanú s viacerými šaržami, odvolací orgán opätovne 

poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; 

zodpovedá za protiprávny výsledok. Uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, 

a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny 

následok reálne hrozí. 

 K následnému odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené 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.  

 Účastník konania v odvolaní uvádza, že žiada o zníženie pokuty. Vo vzťahu k možnosti 

znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom preskúmaní 

rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu. 

Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, blízko 

minimálnej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter 

a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval 

v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho 

poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov 

v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch. 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 

totiž represívna zložka 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“. 

 Pri určení výšky postihu bolo prihliadnuté na charakter porušenej povinnosti spočívajúcej 

v porušení § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj na výšku rozdielu 

spôsobeného nedodržaním požadovanej deklarovanej miery, ktorá činí 0,20 € a zohľadnená 

bola i skutočnosť, že sankcionovaným konaním dochádza k priamej majetkovej ujme 

spotrebiteľa a k porušeniu zásad statočnosti pri predaji, ktoré vedie k bezdôvodnému 

obohateniu na úkor spotrebiteľa. 

 Nestiahnutím vyššie uvedeného výrobku, ktorý bol po dobe spotreby, bola porušená 

povinnosť predávajúceho stanovená v § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorej 

dôsledkom mohlo dôjsť k reálnej ujme na zdraví spotrebiteľa, nakoľko sa jednalo o výrobok 

určený na konzumáciu. Odvolací orgán tiež prihliadol na dobu, ktorá uplynula odo dňa doby 

spotreby predmetného druhu výrobku (kontrola vykonaná dňa 21.12.2016, minimálna 

trvanlivosť do 28.09.2016). Výrobcom určené doby spotreby sú ustanovené na základe 

poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú ustanovené. Označenie doby 

spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých výrobkov, ktorých vlastnosti podliehajú 

zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby zaručuje také vlastnosti výrobku, 

ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po uplynutí doby spotreby výrobok tieto vlastnosti 

stráca. 

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 poštovou poukážkou alebo príkazom na 

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 03610316. 

 

 

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/0306/99/2017                                                           Dňa : 30.10.2017 

 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 – Ing. Štefan Zgabur 

Z.G.S., miesto podnikania: Šafárikova 2364/42, 069 01 Snina, IČO: 10 673 822, kontrola 

vykonaná dňa 29.11.2016 v prevádzkarni LARA STYL – dámska a pánska móda, Centrum, 

Strojárska 2746/100, Snina, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0520/07/16 zo dňa 20.04.2017, 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,- EUR, slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k)  

a § 16 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/0520/07/16  

zo dňa 20.04.2017 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 – Ing. Štefan Zgabur Z.G.S. – peňažnú 

pokutu vo výške 600,- €, pre porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“). 

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 29.11.2016 v prevádzkarni účastníka 

konania LARA STYL – dámska a pánska móda, Centrum, Strojárska 2746/100, Snina zistené, 

že tento porušil 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 v prípadoch stanovených 

osobitným predpisom a porušil povinnosť vydať spotrebiteľovi 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 účastníka konania bolo 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; čo účastník konania porušil.  

 Dňa 29.11.2016 v prevádzkarni LARA STYL – dámska a pánska móda, Centrum, Strojárska 

2746/100, Snina vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 10a ods. 



1 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, 

že účastník konania porušil povinnosť 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 

2,15 €, a ktorý pozostával z výrobku 1 ks dámske pančuchové nohavice Gatta 20 DEN 3-M 

Dune á 2,15 €/ks, nebol zo strany predávajúceho vydaný doklad o kúpe v žiadnej forme. 

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

zákona o ochrane spotrebiteľa 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 s rozčarovaním prijal rozhodnutie 

prvostupňového správneho orgánu č. P/0520/07/16 zo dňa 20.04.2017 o uloženej pokute 

v sume 600,- €. Účastník konania zároveň uvádza, že je invalidným dôchodcom a poberá 

dôchodok vo výške 346,- € mesačne. Podľa vyjadrenia účastníka konania je sankcia neúmerná, 

ba až likvidačná, vzhľadom k skutočnosti, že žije v meste, kde je vysoká nezamestnanosť 

a obrat či zisky danej prevádzky sú nízke až stratové. Účastník konania ďalej poznamenal, že 

ak bude správny orgán trvať na takejto vysokej pokute, pravdepodobne skončí s podnikaním  

a prepustí zamestnancov. Účastník konania uvádza, že podnikať za takýchto podmienok nemý 

zmysel. Záverom účastník konania žiada o zníženie pokuty alebo jej rozloženie na splátky 

v maximálnej výške 100,- €/mesačne.  

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 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) adresa prevádzkarne, 

c) dátum predaja, 

d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 

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

 Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu 

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

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

kontrolou SOI zo dňa 29.11.2016. Pri postihovaní účastníka konania správny orgán postupoval 

na základe zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania žiada o zníženie výšky uloženej 

pokuty alebo o jej rozloženie na splátky v maximálnej výške 100,- €/mesačne. K tomu odvolací 

orgán poukazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorého jednoznačne vyplýva 

povinnosť orgánu dozoru uložiť pokutu v každom prípade porušenia povinnosti podľa tohto 

zákona.  

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za 

porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán v danej súvislosti len dodáva, že 

zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa 

koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá 

bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých 

k porušeniu zákona došlo. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu 



prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné 

považovať konštatovanie účastníka konania ohľadom vysokej nezamestnanosti v meste 

a nízkeho až stratového zisku prevádzky za liberačné dôvody. Správny orgán je toho názoru, 

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

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

výkone svojej činnosti. 

 K námietke účastníka konania, že je invalidným dôchodcom, o čom predložil aj dôkaz, a to 

kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, odvolací 

orgán uvádza, že vyššie uvedené tvrdenie účastníka konania je právne irelevantné, nakoľko 

porušenie povinností predávajúceho, vyplývajúcich z ustanovení § 10a ods. 1 písm. k)  

a § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, bolo vykonanou kontrolou spoľahlivo a dostatočne 

preukázané. Odvolací orgán opätovne poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za 

zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie 

alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie 

porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu 

kontroly.  

 Účastník konania v odvolaní namieta, že považuje uloženú pokutu za neúmerne vysokú, ba 

až likvidačnú. Zároveň účastník konania poznamenáva, že ak bude správny orgán trvať na 

takejto vysokej pokute, pravdepodobne skončí s podnikaním a prepustí zamestnancov.  

Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom 

preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky 

postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

blízko minimálnej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje 

charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň postupoval v súlade so 

zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri 

určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných 

alebo obdobných prípadoch. 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 totiž represívna zložka 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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (nízky 

ba až stratový obrat a zisky danej prevádzky; skončenie s podnikaním a prepustenie 

zamestnancov v prípade nezníženia pokuty) nie sú dôvodom pre prehodnotenie výšky uloženej 

pokuty. 

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

o ochrane spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní 

výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, 

odvolací orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu 

spoľahlivo preukázané, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi 

konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  



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

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán 

pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

 V prípade záujmu o dohodu splácania uloženej pokuty formou splátkového kalendára je 

potrebné obrátiť sa na Odbor vymáhania pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Bratislave.  

 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.   

 Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán v súlade s § 24 ods. 5 citovaného zákona 

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

porušenia povinností. 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 nevydaním dokladu o kúpe 

bol spotrebiteľ poškodený tým, že doklad o kúpe výrobku 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.  

 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: 05200716. 

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. 


