
Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0397/99/2017                                                         Dňa : 18.04.2018 

 

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 – Ladislav Barčák- 

L B OBCHOD + AUTODOPRAVA, Ladislava Novomeského 999/7, 920 03 

Hlohovec, IČO:  40 372 227, kontrola vykonaná dňa 17.02.2017 v prevádzkovej 

jednotke – Vinotéka, Nám. sv. Ignáca 25, Leopoldov,  proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0127/02/2017, zo 

dňa 13.06.2017, 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 § 4 

ods. 1 písm. e/, § 10a ods.1 písm. k/, § 14, § 14a ods.1, § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/0127/02/2017, zo dňa 

13.06.2017 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 – Ladislav Barčák- L B OBCHOD + 

AUTODOPRAVA - peňažnú pokutu vo výške- 600 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 4 

ods. 1 písm. e/, § 10a ods.1 písm. k/, § 14, § 14a ods.1, § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

     Inšpektormi SOI bolo dňa 17.02.2017 v prevádzke: Vinotéka, Nám. sv. Ignáca 25, 

Leopoldov zistené porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť hygienické podmienky pri 

predaji výrobkov, porušenie povinnosti pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon  

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

niektorých zákonov) ako aj porušenie povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výroku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. 

Ďalej bolo vykonanou kontrolou SOI zistené porušenie povinnosti predávajúceho označiť 

výrobok jednotkovou cenou ako aj porušenie povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

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

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



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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo zabezpečiť hygienické podmienky 

pri predaji výrobkov; pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov); informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výroku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu 

o cene inak vhodne sprístupniť; označiť výrobok jednotkovou cenou; umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil. 

     Dňa 17.02.2017 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke: Vinotéka, Nám. Sv. Ignáca 

25, Leopoldov, pri výkone ktorej bolo zistené, že kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke 

pre spotrebiteľa bolo zistené, že 4 druhy výrobkov (PET fľaša objem 1 lit., PET fľaša objem 

1,5 lit., PET fľaša objem 2 lit., PET fľaša objem 5 lit.) 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.  

Taktiež bolo zistené, že 37 druhov výrobkov 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. 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

1. Pekárenské tyčinky slané 90 g,  

2. Agátový med 950 g,  

3. Kvetový med 950 g,  

4. Pastovaný med 950 g,  

5. Pastovaný med 250 g,  

6. Víno MOVINO Rizling  rýnsky 0,75 l,  

7. Víno MOVINO Rizling vlašský 0,75 l,  

8. Víno MOVINO Devín 0,75 l,  

9. Víno MOVINO Chardonay 0,75 l,  

10. Sirup Perfekt  príchuťou čiernych ríbezlí 0,7 l,  

11. Sirup Perfekt  príchuťou lesná jahoda 0,7 l,  

12. Sirup Perfekt  príchuťou jablko 0,7 l,  

13. Sirup Perfekt  príchuťou malina 0,7 l,  

14. Sirup Perfekt  príchuťou ovocnej zmesi  0,7 l,  

15. Sirup Perfekt  príchuťou čiernych ríbezlí 1,5 l,  

16. Sirup Perfekt  príchuťou lesná jahoda 1,5 l,  

17. Sirup Perfekt  príchuťou jablko 1,5 l,  

18. Sirup Perfekt  príchuťou malina 1,5 l,  

19. Sirup Perfekt  príchuťou ovocnej zmesi  1,5 l,  

20. Chren v sladkokyslom náleve 800 g,  

21. Bryndza ovčia 250 g,  

22. Ovčí syr solený 144 g,  

23. Ovčí syr údený 144 g,  

24. Víno Chateau MODRA Sauvignon 0,75 l,  

25. Víno Chateau MODRA Tramín červený 0,75 l,  

26. Víno Chateau MODRA Noria 0,75 l,  

27. Víno Chateau MODRA Nitria 0,75 l,  

28. Víno Chateau MODRA Hron 0,75 l,  



29. Víno Chateau MODRA Milia 0,75 l,  

30. Víno MRVA & STANKO Modrý portugal  0,75 l,  

31. Víno MRVA & STANKO Tramín červený  0,75 l,  

32. Víno MRVA & STANKO Sauvignon 0,75 l,  

33. Víno MRVA & STANKO Rulandské šedé  0,75 l,  

34. Víno MRVA & STANKO Veltlínske zelené  0,75 l,  

35. APIMED Medovina Mandle 0,5 l,  

36. APIMED Medovina Chery 0,5 l,  

37. APIMED Medovina  Orech 0,5 l. 

Pri kontrole nebolo inšpektorom SOI predložené Rozhodnutie regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. e) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečovať 

hygienické podmienky pri predaji výrobkov. 

Zároveň bolo zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe 

reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom a spotrebiteľovi 

dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

     Ďalej 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. 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 č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     Vo svojom odvolaní účastník konania  uvádza, že si plne uvedomuje nedostatky, ktoré boli 

zistené a ktoré odstránil do 3 dní. Vysvetľuje, že zistené nedostatky  vznikli tým, že po celkovej 

rekonštrukcii predaje nestihol vyložiť a povešať niektoré cenníky, reklamačný poriadok.  V tom 

období prežíval dosť psychicky nepríjemné obdobie. Jeho rodina bola okradnutá, vydieraná 

o nemalú sumu pod vyhrážkou vyvraždenia celej rodiny, čo odstúpil polícií.  V tom období 

podstúpil operáciu, ktorú mu na operačnom stole odmietli urobiť kvôli vysokému tlaku a zlému 

psychickému stavu. Žiada o odpustenie, prípadne o zmiernenie pokuty, nakoľko je dlhodobo 

PN a pokuta bude preňho likvidačná. 

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

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

za subjektívne, ktoré nemôžu mať vplyv na rozhodnutie správneho orgán a ani na výšku pokuty. 

Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo 

zistené vykonanou kontrolou SOI zo dňa 17.02.2017. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil povinnosť 

zabezpečiť hygienické podmienky pri predaji výrobkov, porušenie povinnosti pred uzavretím 

zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 



predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) ako aj porušenie povinnosti informovať spotrebiteľa o cene 

predávaného výroku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť. Ďalej bolo vykonanou kontrolou SOI zistené porušenie povinnosti predávajúceho 

označiť výrobok jednotkovou cenou ako aj porušenie povinnosti umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Odvolací orgán má za to, že účastník 

konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej 

zodpovednosti a bolo prvoradou povinnosťou účastníka konania zabezpečiť dodržiavanie 

zákonných predpisov na prevádzke. Odvolací orgán súčasne podotýka, že pri rozhodovaní 

nemôže prihliadať na to, že účastník konania následne po vykonanej kontrole odstránil všetky 

nedostatky. Odstránenie uvedených nedostatkov je povinnosťou účastníka konania, ktorá mu 

priamo vyplýva z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa. 

     Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu 

v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 600 € nie je vzhľadom na hornú 

hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Na zodpovednosť účastníka 

konania za zistené porušenie povinnosti vyplývajúcej z cit. zákona nemá žiadny vplyv ani 

okamžitá náprava zistených nedostatkov, ktorá je povinnosťou každej kontrolovanej osoby. 

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

o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Účastník konania je povinný 

vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Správny orgán pri 

ukladaní sankcie zvážil aj to, že účastník konania porušil viaceré zákonné povinnosti. Výška 

uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na 

dolnej hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť.  

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti pri neinformovaní spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov je inštitút, ktorý vnáša na stranu spotrebiteľa 

zmierlivejšiu formu riešenia sporov a je základnou povinnosťou účastníka konania ho o tejto 

možnosti informovať. 

     Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal aj k tomu, že nezabezpečením 

hygienických podmienok na prevádzke mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa. 

   Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil 

bolo porušenie povinnosti predávajúceho u 37 druhov výrobkov zabezpečiť označenie 

jednotkovými cenami a pri 4 druhov výrobkov predajnou cenou. Neoznačením výrobkov 

informáciou o predajnej a  jednotkovej cene spotrebiteľ nemá k dispozícii jednu zo základných 

informácii o výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho ekonomické správanie ohľadom kúpy 

konkrétneho výrobku. Tieto informácia patria do skupiny informácii, ktoré spotrebiteľ od 

predávajúceho musí dostať vždy a to jednoznačne. 

     Správny orgán pri určovaní výšky pokuty ďalej prihliadal na porušenie povinnosti účastníka 

konania zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 



Nezabezpečením danej povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní 

reklamácie, priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi 

oboznámiť. 

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

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

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

     Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému stavu. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

01270217. 

 

 

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/0553/99/2017                                                         Dňa : 30.04.2018 

 

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 – CARS IQ, spol. 

s r. o., Žilinská 112, 921 01 Piešťany, IČO: 36 227 366, kontrola vykonaná dňa 

25.05.2017 v prevádzkarni – Predaj vozidiel KIA, Žilinská 112, Piešťany proti rozhodnutiu 

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

č. P/0315/02/2017, zo dňa 14.09.2017, 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 600,00 EUR, 

slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2 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 sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0315/02/2017, zo dňa 

14.09.2017 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 – CARS IQ, spol. s r. o. –  peňažnú pokutu vo 

výške 600 EUR pre porušenie povinností podľa § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2 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 25.05.2017 v prevádzkarni účastníka 

konania Predaj vozidiel KIA, Žilinská 112, Piešťany zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI 

nebol zo strany účastníka konania 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, porušil povinnosť zabezpečiť, aby predávané výrobky boli 

zreteľne označené informáciami podľa osobitných predpisov a nakoniec účastník konania 

nezabezpečil, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku 

so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. 

      Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo informovať spotrebiteľa pred 

uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) o možnosti alternatívneho riešenia 



sporov; zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa 

osobitných predpisov (Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov); zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí 

prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktorý ich odlíši od 

spotrebiteľa; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 25.05.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Predaj vozidiel KIA, Žilinská 112, Piešťany, ktorú v zmysle 

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

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

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

Pri kontrole plnenia informačných povinností na výrobkoch umiestnených v ponuke pre 

spotrebiteľa bolo zistené, že: 

 v čase kontroly účastník konania ako predávajúci v mieste predaja zreteľne a viditeľne 

neumiestnil na nový osobný automobil štítok o spotrebe paliva a o emisiách CO2; 

 v čase kontroly sa v mieste predaja nenachádzala Príručka o spotrebe paliva 

a o emisiách CO2 nových osobných automobilov pre rok 2017. 

Konkrétne sa jednalo o automobily: 

1) KIA SPORTAGE 2.0 CRDi á 33 990 €,  

2) KIA ceed_sw 1.4 CVVT á 14 460 €,  

3) KIA RIO 1.2 D-CVVT á 11 640 €,  

4) KIA ceed 1.4 CVVT á 14 170 €,  

5) KIA VENGA 1.4 CVVT á 13 479 €,  

6) KIA ceed 1.4 CVVT á 12 990 €. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne 

označené informáciami podľa osobitných predpisov (NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti 

spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových 

osobných automobilov). 

     V zmysle § 3 ods. 1 NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov je 

štítkom o spotrebe paliva a o emisiách CO2 štítok, ktorý obsahuje spotrebiteľské informácie 

týkajúce sa normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2 osobného automobilu, na 

ktorom je štítok pripevnený. 

     V zmysle § 3 ods. 2 NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov je 

predajca povinný uviesť na štítku údaje o normovanej spotrebe paliva a údaje o normovaných 

emisiách CO2 podľa prílohy č. 2 pre každý nový osobný automobil v mieste predaja. Štítok sa 

zreteľne a viditeľne umiestni na osobný automobil. 

     V zmysle bodu 1 prílohy č. 2 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov štítky o spotrebe paliva a emisiách CO2 musia vyhovovať štandardnému formátu 

297 mm x 210 mm (A4). 

     V zmysle bodu 2 prílohy č. 2 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov štítok obsahuje údaje o modeli osobného automobilu a type paliva osobného 

automobilu, na ktorom je štítok pripevnený. 

     V zmysle bodu 3 prílohy č. 2 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov štítok obsahuje číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných 



špecifických emisií CO2. Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na  

100 kilometrov (1/km) a je zaokrúhlená na jedno desatinné miesto. Hodnota normovaných 

emisií CO2 sa vyjadruje v gramoch na kilometer (g/km) a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé 

číslo. 

     V zmysle § 4 ods. 1 NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov je 

príručkou o spotrebe paliva a o emisiách CO2 súhrn údajov o normovanej spotrebe paliva 

a o normovaných emisiách CO2 každého nového modelu osobného automobilu dostupného na 

trhu s novými osobnými automobilmi. 

     V zmysle § 4 ods. 2 NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov 

príručka obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 3. 

     V zmysle § 4 ods. 3 NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov je 

predajca je povinný zabezpečiť bezplatnú dostupnosť príručky zákazníkom v mieste predaja. 

     V zmysle bodu 1 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje ročne vydávaný zoznam všetkých nových osobných 

automobilov, ktoré sa v SR ponúkajú na predaj, zoskupených podľa továrenských značiek 

v abecednom poradí. Ak sa príručka aktualizuje častejšie ako raz za rok, obsahuje zoznam 

všetkých nových modelov osobných automobilov dostupných k dátumu zverejnenia tejto 

aktualizácie. 

     V zmysle bodu 2 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje pre každý model, ktorý sa nachádza v príručke, informácie 

o type paliva, číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2. 

Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje 

sa na jedno desatinné miesto. Normované emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo 

v gramoch na kilometer (g/km). 

     V zmysle bodu 3 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje zoznam desiatich najúspornejších nových modelov osobných 

automobilov zoradených v poradí stúpajúcich emisií CO2 pre každý typ paliva. Zoznam musí 

obsahovať model, číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2. 

     V zmysle bodu 4 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje poučenie motoristov o tom, že k zlepšeniu spotreby paliva 

a znižovaniu emisií CO2 ich osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná 

údržba automobilov, spôsob riadenia, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda pri nižších 

rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie intervalov 

chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu. 

     V zmysle bodu 5 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje vysvetlenie o pôsobení plynných emisií spôsobujúcich 

skleníkový efekt, o možných zmenách podnebia a závažnosti pôsobenia motorových vozidiel 

a o ich dôsledkoch na životné prostredie, informáciu o možnosti voľby paliva dostupného pre 

spotrebiteľa založenú na posledných vedeckých dôkazoch a legislatívnych požiadavkách. 

     V zmysle bodu 6 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 



automobilov príručka obsahuje odkaz na zámery a ciele spoločenstva o dosiahnutí určených 

priemerných emisií CO2 nových osobných automobilov a lehota dosiahnutia tohto zámeru. 

     V zmysle bodu 7 prílohy č. 3 k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov príručka obsahuje odkaz na internetovú adresu príručky Komisie ES o spotrebe 

paliva a emisií CO2 na elektronickom zariadení. 

Taktiež 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. 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  

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

V čase kontroly zamestnanci účastníka konania neboli označení, ani odevom odlíšení od 

spotrebiteľa. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý 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. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že podľa jeho názoru došlo 

k nedostatočnému posúdeniu skutkového stavu veci. Ohľadom porušenia povinnosti odlíšenia 

zamestnancov od spotrebiteľov uvádza, že v čase kontroly boli zamestnanci na svojich 

pracovných miestach za stolmi s označením miesta predaja a servisu, pričom na každom 

pracovnom stole bola umiestnená menovka zamestnanca s označením pracovnej pozície. 

Účastník konania má za to, že zamestnanci boli riadne odlíšiteľní od kupujúcich. Štítky 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 boli umiestnené na vozidle z jeho vnútornej strany resp. sa 

nachádzali na informačnej tabuli umiestnenej v tesnej blízkosti vozidiel spolu s cenníkom, kde 

bola spotreba o emisiách CO2 viditeľne umiestnená, takže spotrebiteľ bol riadne a zrozumiteľne 

informovaný v súlade s eurokonformným výkladom ustanovenia § 3 nariadenia č. 384/2004  

Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách pri predaji 

a leasingu nových osobných automobilov, nakoľko sa umiestnenie štítka o spotrebe paliva 

a emisiách CO2 vo vozidle alebo vedľa vozidla považuje za umiestnenie na vozidle. Príručka 

o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov pre rok 2017 bola pri 

vchodových dverách, avšak nebola kompletná, čo si nedopatrením účastník konania nevšimol. 

Zrejme si niektorý zákazník zvyšnú časť možno omylom zobral alebo zapožičal. I keď je 

informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasťou výkladu 

jednotlivých ustanovení zmluvy, resp. objednávky spotrebiteľovi tak, aby spotrebiteľ jasne 

a zrozumiteľne pochopil význam jednotlivých ustanovení zmluvy, bola táto informácia 

doplnená do reklamačného poriadku. Vzhľadom na vyššie uvedené má účastník konania za to, 

že správny orgán pri ukladaní pokuty neprihliadal v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti. Nedošlo k žiadnemu poškodeniu spotrebiteľa a žiada, aby táto 

skutočnosť bola pri určovaní výšky pokuty zohľadnená. Charakter protiprávneho konania bol 

vzhľadom na zistenia minimálny a nedošlo k nemu úmyselne ani zámerne, nešlo o opakované 

porušenie a nedostatky boli ihneď odstránené a bola vykonaná náprava. S ohľadom na uvedené 



skutočnosti žiada účastník konania preskúmať odvolaním napadnuté rozhodnutie v celom 

rozsahu a prehodnotiť jednotlivé porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa ako aj výšku 

uloženej pokuty, ktorú považuje za neprimeranú a nezodpovedajúcu zistenému stavu.  

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

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

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

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

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

účastníkom konania považuje za nepreskúmateľné. Zo strany kontroly bol uskutočnený 

kontrolný nákup a účastník konania žiadnym spôsobom neinformoval inšpektora SOI ako 

spotrebiteľa o možnosti alternatívneho riešenia sporov. Uvedená informácia sa nenachádzala 

ani v reklamačnom poriadku. Tvrdenie účastníka konania, že uvedená informácia je súčasťou 

výkladu jednotlivých ustanovení zmluvy, resp. objednávky spotrebiteľa, nezakladá dôvod na 

oslobodenie od zodpovednosti za porušenie povinnosti, lebo zo strany účastníka konania 

nedošlo počas kontrolného nákupu k jednoznačnému a priamemu informovaniu spotrebiteľa 

žiadnym spôsobom. Vyjadrenia účastníka konania ohľadom neoznačenia predávaných 

výrobkov informáciami podľa osobitných predpisov (Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. 

o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji 

a leasingu nových osobných automobilov) priamo odporujú kontrolnému zisteniu 

zaznamenanému inšpektormi SOI v inšpekčnom zázname. V inšpekčnom zázname je 

inšpektormi SOI jednoznačným spôsobom zaznamenané, že v čase kontroly účastník konania 

ako predávajúci zreteľne a viditeľne neumiestnil v mieste predaja na nový osobný automobil 

štítok o spotrebe paliva a o emisiách CO2 u vyššie uvedených 6 druhov nových osobných 

automobilov. V zmysle ustanovení NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných 

automobilov je predajca povinný uviesť na štítku údaje o normovanej spotrebe paliva a údaje 

o normovaných emisiách CO2 podľa prílohy č. 2 pre každý nový osobný automobil v mieste 

predaja, pričom štítok sa zreteľne a viditeľne umiestni na osobný automobil. Poskytnutie 

predmetných informácií o osobnom automobile v cenníku umiestnenom pred vozidlom preto 

nemožno považovať za splnenie povinnosti zreteľne a viditeľne umiestniť štítok na osobný 

automobil. Umiestnenie štítkov o spotrebe paliva a o emisiách CO2 na vozidle z vnútornej 

strany vozidla je v rozpore s povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho zabezpečiť, 

aby predávané výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa osobitného predpisu. 

Správny i odvolací orgán má za to, že umiestňovanie pre spotrebiteľa podstatných informácií 

na vnútornú stranu vozidla, teda zhoršenie ich viditeľnosti a dostupnosti s cieľom 

nekomplikovať, teda podporiť predaj, možno hodnotiť ako nekalú obchodnú praktiku účastníka 

konania. Zo znenia § § 11 a 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňujúc bod 1 prílohy č. 2 

k NV SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva 

a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov, v zmysle ktorého štítky 

o spotrebe paliva a emisiách CO2 musia vyhovovať štandardnému formátu 297 mm x 210 mm 

(A4), je zrejmá vôľa zákonodarcu zabezpečiť, aby pre spotrebiteľa podstatné informácie 

o vlastnostiach predávaných automobilov, osobitne o spotrebe paliva a o emisiách CO2, boli 

pre spotrebiteľa ľahko čitateľné, prístupné, aby sa mohol kvalifikovaným spôsobom rozhodnúť, 

či pristúpi ku kúpe automobilu, alebo nie. V inšpekčnom zázname je inšpektormi SOI 

jednoznačným spôsobom zaznamenané, že v čase kontroly sa v mieste predaja nenachádzala 

Príručka o spotrebe paliva o emisiách CO2 nových osobných automobilov pre rok 2017, ktorá 

obsahuje súhrn údajov o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 každého 

nového modelu osobného automobilu dostupného na trhu s novými osobnými automobilmi. 

Prítomný poverený zástupca účastníka konania - riaditeľ Ing. S. V. inšpektorom SOI predložil 

len úvodnú časť z „Príručky o spotrebe paliva o emisiách CO2“, časť údajov o normovanej 



spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 každého nového modelu osobného automobilu 

dostupného na trhu pre nové osobné automobily sa v Príručke o spotrebe paliva o emisiách CO2 

nenachádzala. K vyjadreniam účastníka konania o nekompletnosti príručky odvolací orgán 

uvádza, že dôvod vzniku nedostatku hodnotí ako subjektívny, na ktorý zákon o ochrane 

spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. V prípade odlíšenia predávajúceho resp. jeho 

zamestnancov od spotrebiteľa je ustanovenie § 15 ods. 3 jednoznačné. Námietka odlíšiteľnosti 

predávajúceho resp. zamestnanca predávajúceho od spotrebiteľov stolmi a menovkami 

položenými na stoloch neoslobodzuje účastníka konania spod porušenia uvedenej povinnosti. 

Sortiment predávaných výrobkov, značne vysoká predajná cena i skutočnosť, že sa jednalo 

o výrobky určené pre dlhodobé používanie (osobné automobily), nemožno považovať za 

pultový predaj, kedy zamestnanci predávajúceho pri predávaní výrobkov zotrvávajú na svojich 

pracovných miestach, resp. zákaznícka zóna a priestor určený pre predávajúcich je oddelený 

pultom, stolom, či inou vhodnou mechanickou bariérou. Zo znenia § 15 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa je zrejmé, že zákonodarca stanovil spôsob predaja, kedy predávajúci a jeho 

zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, nemusia mať 

označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, avšak špecifikoval ho iba na predaj na 

trhových miestach.  

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

následky, ktoré spočívajú v tom, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol zo strany účastníka 

konania pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom 

informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov,  nebolo zabezpečené, aby predávané 

výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa osobitných predpisov (Nariadenia vlády 

SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách 

CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov) a nakoniec účastník konania 

nezabezpečil, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku 

so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, odôvodňujú 

uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z 10a 

ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2 a § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa viaže zákon o ochrane 

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

spotrebiteľa účastník konania. Čo sa týka výšky uloženého postihu, prvostupňový správny 

orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 600 € 

nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu 

a zohľadňuje všetky zákonné aspekty v rámci jej udelenia vo vzťahu k predmetnému porušeniu 

zákona. 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. Alternatívne riešenie sporov je inštitút, ktorý vnáša na 

stranu spotrebiteľa zmierlivejšiu formu riešenia sporov a je základnou povinnosťou účastníka 

konania ho o tejto možnosti informovať. Údaj o spotrebe paliva je jeden z kľúčových údajov, 

na základe ktorých sa priemerný spotrebiteľ rozhoduje, pre kúpu ktorého automobilu sa 

rozhodne, keďže cena pohonných hmôt tvorí výraznú časť prevádzkových nákladov pri užívaní 

automobilu a údaj o emisiách CO2 je pre spotrebiteľa dôležitý z dôvodu, že zvyšujúce sa 

ekologické povedomie občanov má za následok postupné prijímanie zákazov vstupu starších 

alebo menej ekologických automobilov do centier veľkých miest, či už v štátoch Európskej 

únie a taktiež na Slovensku. Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadol na dôležitosť 

odlíšenia predávajúceho resp. jeho zamestnancov od spotrebiteľa z dôvodu, aby nedochádzalo 

k nedorozumeniam v zmysle odlišovania spotrebiteľov a predávajúcich z strany spotrebiteľa, 

nakoľko je spotrebiteľ ohrozený na svojich právach v prípade zámeny predávajúceho so 

spotrebiteľom.  

     Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je 

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



konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovených povinností a to bez ohľadu 

na zavinenie. 

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti pri neinformovaní spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov.  

     Pri určovaní výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že nesplnením informačných 

povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené základné práva spotrebiteľa, 

a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch umiestnených v ponuke pre 

spotrebiteľa podľa osobitných predpisov. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli 

zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bol charakter informácií, pri ktorých účastník konania 

nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj množstvo a celková hodnota výrobkov, ktoré 

nespĺňali podmienky predaja, ktorú možno považovať za značne vysokú. Taktiež bolo 

zohľadnené, že sa jednalo o výrobky určené na dlhodobé používanie. Vo vzťahu k nesplneniu 

si povinnosti predávajúceho zabezpečiť označenie alebo odev pre zamestnanca, ktoré ho odlíši 

od spotrebiteľa, bolo prihliadnuté na skutočnosť, že v dôsledku tohto nedostatku mohlo dôjsť 

k zámene spotrebiteľa so zamestnancom predávajúceho, či so samotným predávajúcim. 

Zároveň bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať 

všetky podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch. Výšku pokuty 

považuje odvolací orgán za primeranú k zistenému skutkovému stavu. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-03150217. 

 

 

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/0570/99/2017                                                         Dňa : 30.04.2018 

 

     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 – Danielsson s.r.o., Duklianska 8, 080 01 

Prešov, IČO: 47 594 373, kontrola vykonaná dňa 17.05.2017 v prevádzkarni Dvere, brány 

DANIELSSON, Duklianska 8, Prešov proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0189/07/17, zo dňa 02.10.2017, ktorým 

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

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

peňažná pokuta vo výške 300 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 18 ods. 4 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/0189/07/17, zo dňa 

02.10.2017 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 – Danielsson s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 300,- pre porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu ihneď po určení spôsobu 

vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa § 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“). 

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 ihneď po 

určení spôsobu vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo 

účastník konania porušil. 

 Dňa 17.05.2017 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove 

pre Prešovský kraj  za účelom prešetrenia spotrebiteľského podnetu č. Po 874/2016 

v prevádzkarni Dvere, brány DANIELSSON, Duklianska 8, Prešov, pri ktorej bolo zistený 

nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.  

Účastník konania nezabezpečil dodržovanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa vybaviť reklamáciu ihneď po určení 

spôsobu vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,  



ku ktorému došlo tým, že účastník konania reklamáciu vád diela – dvojkrídlová brána, 

dodanie, montáž uplatnenú dňa 17.03.2017 nevybavil 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 má za to, že reklamácia bola 

zamietnutá zákazníkovi v zákonnej lehote – listom zo dňa 28.03.2017, podacie číslo: ... a taktiež 

listom zo dňa 27.02.2017 podacie číslo ... (prílohy odvolania). Účastník konania dodáva, že 

odovzdal zákazníkom do užívania stovky výrobkov, až na tento prípad, veľmi spokojným 

zákazníkom. Nemá problém s nápravou problémov, ktoré sa vyskytnú a práve naopak stále 

k ním účastník konania pristupuje zodpovedne k spokojnosti zákazníka. Svoje stanovisko 

k podnetu jasne deklaroval v spomenutých listoch, ktoré tvoria prílohu odvolania. O jeho 

prístupe svedčí aj to, že napriek tomu, že reklamáciu zamietol, na vlastné náklady vykonal 

nápravu v danej veci – viď príloha k odvolaniu reklamačný protokol. Na základe týchto faktov 

a na základe toho, že už bol účastník konania v danej veci sankcionovaný vo výške 300 € žiada 

o prehodnotenie uloženej sankcie resp. jej zrušenie. 

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 skutočnosti, ktoré na zodpovednosť účastníka konania nemajú žiaden vplyv. Podľa 

ust. § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci 

alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho 

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

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

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

v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku 

alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia 

reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť 

aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“ Vybavením reklamácie sa 

v zmysle § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie ukončenie reklamačného konania 

odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, 

vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej 

dôvodné odmietnutie. 

Po preskúmaní predmetnej veci na základe dostupných podkladov bolo spoľahlivo 

zistené, že účastník konania nevybavil reklamáciu spotrebiteľa do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Z písomnosti zo dňa 28.03.2017, ktorou bola podľa názoru účastník konania 

predmetná reklamácia zamietnutá nemožno jednoznačne vyvodiť spôsob vybavenia predmetnej 

reklamácie. Vyššie uvedená písomnosť neobsahuje čoho sa týka, skutočnosť či bola reklamácia 

uznaná alebo zamietnutá, dátum ani podpis a pečiatku účastníka konania. Odvolací orgán si 

v danej súvislosti dovoľuje poukázať na § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa v zmysle 

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

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, čo v danom 

prípade splnené nebolo. Na základe vyššie uvedených skutočnosti odvolací orgán na písomnosť 

zo dňa 28.03.2017 prihliadnuť nemohol. Odvolací orgán síce vníma snahu účastníka konania 

v súvislosti s predmetnou reklamáciou pozitívne, avšak uvedené nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie povinností stanovených zákonom. 

K tvrdeniu účastníka konania uvádzanému v podanom odvolaní, podľa ktorého už bol 

účastník konania v danej veci sankcionovaný pokutou vo výške 300 € odvolací orgán  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-2.pismeno-m


pre úplnosť uvádza, že účastníkovi konania bola Rozhodnutím č. P/0491/07/16 zo dňa 

19.04.2017 (nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2017) uložená pokuty vo výške 300 € pre 

porušenie povinnosti  predávajúceho neupierať spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie 

podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania zásielku podanú na poštovú prepravu dňa 12.08.2016 

adresovanú účastníkovi konania a obsahujúcu reklamáciu vád diela – dvojkrídlovej brány 

neprevzal v odbernej lehote, čím spotrebiteľovi uprel právo na uplatnenie reklamácie. Vyššie 

uvedené správne konanie bolo začaté na základe podnetu spotrebiteľa zo dňa 16.11.2016. 

Následne spotrebiteľ podal ďalší podnet zo dňa 13.03.2017 na základe ktorého bola vykonaná 

kontrola dňa 04.05.2017, pri ktorej bolo zistené porušenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktoré je predmetom prejednávanej veci. Keďže vyššie spomenutá pokuta bola 

uložená v inom správnom konaní v rôznom časovom rozpätí poukaz účastníka konania na danú 

skutočnosť považuje odvolací orgán za irelevantnú v súvislosti s prejednávanou vecou. 

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.  

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. 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-

01890717 . 

 

 

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/0269/99/2017                                                         Dňa : 26.03.2018 

 

     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 – DETSKAPOSTEL s.r.o., Zemianska 

Dedina 75, 027 46 Nižná, IČO: 47 429 151, ... kontrola vykonaná dňa 28.11.2016 a dňa 

19.12.2016 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 

kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0454/05/2016, zo dňa 28.03.2017, 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 1.200,- €, slovom: jedentisícdvesto eur, pre porušenie ustanovení  

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

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

r o z h o d o l : 
 

napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

znenie výroku  

„pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa  

● upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 4. Storno objednávky  bolo 

uvedené: „a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do 48 hodín od 

objednávky, emailom na adresu: detskapostel@gmail.com. V prípade storna objednávky po  

48 hodinách vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z vašej objednávky. Kupujúci je 

povinný v oznámení o storne uviesť číslo objednávky, meno, e-mail, a popis objednaného 

tovaru. V prípade storna objednávky do 48 hodín si predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne 

poplatky súvisiace so zrušením objednávky. ...“, čím predávajúci porušil zákaz upierať 

spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, čo je v rozpore so zákonom ochrane 

spotrebiteľa, keď podľa časti 2. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese 

objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo 

e-mailom, a podľa 102/2014 Z. z. je následkom odstúpenia od zmluvy zrušenie zmluvy, teda 

stornovanie objednávky a spotrebiteľ je podľa predmetnej právnej úpravy oprávnený odstúpiť 

od zmluvy (samozrejme bezplatne) kedykoľvek pred prevzatím tovaru, teda pred začatím 

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom predávajúci stanovením podmienky 

stornovania objednávky, zrušenia zmluvy, teda bezplatného odstúpenia od zmluvy, len v lehote 

do 48 hodín od „objednávky“ (samozrejme za predpokladu jej potvrdenia spotrebiteľovi), 

preukázateľne porušil zákon a daným konaním môže byť spotrebiteľovi spôsobená ekonomická 

ujma 
-pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa  

● upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 5. Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy  bolo uvedené: „...b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy ...., vráti predávajúci 

kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 15 pracovných 



dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 

bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“, čím predávajúci porušil 

zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, čo je v rozpore so 

zákonom ochrane spotrebiteľa, a to jednak stanovením zníženia zaplatenej kúpnej ceny 

o náklady za dopravu, napriek tomu, že zákon č. 102/2014 Z. z. určuje, že predávajúci je 

povinný pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho 

prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ale aj náklady na dopravu, dodanie a poštovné 

a iné náklady a poplatky; k upretiu spotrebiteľovho práva na ochranu ekonomických záujmov 

aj došlo tým, že predávajúci stanovil dlhšiu lehotu na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po jeho 

odstúpení od zmluvy (15 pracovných dní) než ako definuje zákon č. 102/2014 Z. z. (14 dní); 

vyššie uvedeným konaním predávajúceho môže byť spotrebiteľovi preukázateľne spôsobená 

ekonomická ujma 

- pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/ zákona o ochrane spotrebiteľa 

 používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo vyššie 

uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 2. Prebratie tovaru  bolo 

uvedené: „...Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu Zásielky, tovar pri prevzatí 

dôkladne obzrieť a skontrolovať, a to všetky jeho časti, v prípade, že je tovar poškodený, je 

povinný spísať s kuriérom protokol, v ktorom uvedie poškodenie daného tovaru, ako aj urobiť 

fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od kuriéra a je poškodený, je kupujúci povinný 

uplatniť si náhradu škody od prepravnej resp. kuriérskej spoločnosti. Predávajúci 

nezodpovedá za zničenie zásielky pri jej preprave od okamihu, kedy ju odovzdal na prepravu, 

pokiaľ bola prepravovaná kuriérskou  spoločnosťou....“, čím predávajúci porušil zákaz 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, keď podmienky stanovené účastníkom konania vnášajú značnú 

nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, lebo sa 

podmienkami o povinnosti kupujúceho uplatňovať si náhradu škody od prepravnej, resp. 

kuriérskej spoločnosti a o nenesení zodpovednosti za škodu spôsobenú na výrobku od 

momentu jeho odovzdania na prepravu kuriérovi, jednostranne umožňuje dodávateľovi - 

predávajúcemu obmedzovať alebo vylučovať práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti 

za škodu, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. d/ Občianskeho zákonníka, napriek skutočnosti, 

že kupujúci - spotrebiteľ je v zmluvnom vzťahu len s predávajúcim - dodávateľom, ktorý nie 

je oprávnený sa zbavovať svojej zodpovednosti za riadne dodanie výrobku“ 

nahrádza znením: 

„pre porušenie zákazu v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/ zákona o ochrane spotrebiteľa 

 používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách,  
keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 4. Storno 

objednávky  bolo uvedené: „a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu 

a to do 48 hodín od objednávky, emailom na adresu: detskapostel@gmail.com. V prípade 

storna objednávky po 48 hodinách vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z vašej 

objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne uviesť číslo objednávky, meno, e-mail, 

a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky do 48 hodín si predávajúci neúčtuje 

kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. ...“, čím predávajúci porušil 

zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so 

zákonom ochrane spotrebiteľa, keď podľa časti 2. Objednávka vzniká na základe jej 

potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní 

tovaru telefonicky alebo e-mailom, a podľa 102/2014 Z. z. je následkom odstúpenia od 

zmluvy zrušenie zmluvy, teda stornovanie objednávky a spotrebiteľ je podľa predmetnej 

právnej úpravy oprávnený odstúpiť od zmluvy (samozrejme bezplatne) kedykoľvek pred 

prevzatím tovaru, teda pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom 

predávajúci stanovením podmienky stornovania objednávky, zrušenia zmluvy, teda 



bezplatného odstúpenia od zmluvy, len v lehote do 48 hodín od „objednávky“ (samozrejme 

za predpokladu jej potvrdenia spotrebiteľovi), preukázateľne porušil zákon, nakoľko 

podmienky stanovené účastníkom konania vnášajú značnú nerovnováhu do práv a povinností 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a vylučujú práva spotrebiteľa na bezplatné 

stornovanie objednávky; 
keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 2. 

Prebratie tovaru  bolo uvedené: „...Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu 

Zásielky, tovar pri prevzatí dôkladne obzrieť a skontrolovať, a to všetky jeho časti, v prípade, 

že je tovar poškodený, je povinný spísať s kuriérom protokol, v ktorom uvedie poškodenie 

daného tovaru, ako aj urobiť fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od kuriéra a je 

poškodený, je kupujúci povinný uplatniť si náhradu škody od prepravnej resp. kuriérskej 

spoločnosti. Predávajúci nezodpovedá za zničenie zásielky pri jej preprave od okamihu, kedy 

ju odovzdal na prepravu, pokiaľ bola prepravovaná kuriérskou  spoločnosťou....“, čím 

predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo 

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď podmienky stanovené účastníkom 

konania vnášajú značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, lebo sa podmienkami o povinnosti kupujúceho uplatňovať si náhradu škody od 

prepravnej, resp. kuriérskej spoločnosti a o nenesení zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

výrobku od momentu jeho odovzdania na prepravu kuriérovi, jednostranne umožňuje 

dodávateľovi - predávajúcemu obmedzovať alebo vylučovať práva spotrebiteľa pri uplatnení 

zodpovednosti za škodu, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. d/ Občianskeho zákonníka, napriek 

skutočnosti, že kupujúci - spotrebiteľ je v zmluvnom vzťahu len s predávajúcim - 

dodávateľom, ktorý nie je oprávnený sa zbavovať svojej zodpovednosti za riadne dodanie 

výrobku; 

ako aj bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v Obchodných podmienkach v časti 5. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy  bolo uvedené: „...b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy 

......, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu 

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

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

predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo 

je v rozpore so zákonom ochrane spotrebiteľa, a to jednak stanovením zníženia zaplatenej 

kúpnej ceny o náklady za dopravu, napriek tomu, že zákon č. 102/2014 Z. z. určuje, že 

predávajúci je povinný pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky 

platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ale aj náklady na 

dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; k porušeniu zákazu používať 

neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách aj došlo tým, že predávajúci 

stanovil dlhšiu lehotu na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po jeho odstúpení od zmluvy  

(15 pracovných dní) než ako definuje zákon č. 102/2014 Z. z. (14 dní); vyššie uvedeným 

konaním predávajúceho boli použité neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, 

nakoľko obmedzujú a vylučujú práva spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy“ 
 Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom Žiline pre Žilinský 

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – DETSKAPOSTEL, s.r.o. – peňažnú pokutu vo 

výške 1.200,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4 ods. 2 písm. a), § 4 

ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. c) 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 28.11.2016 a dňa 19.12.2016, kontrolami vykonanými na Inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, bolo 

zistené porušenie zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; upierať 

spotrebiteľovi právo na informácie; upierať spotrebiteľovi práva na ochranu ekonomických 

záujmov; a používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej 

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/0454/05/2016 zo dňa 28.03.2017 

ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu 

spočívajúcu v úprave právnej kvalifikácie zisteného porušenia zákazu používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Odvolací orgán uvedené konanie subsumoval pod 

jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty správneho deliktu. Uvedená zmena nemá vplyv 

na zistený skutkový stav ani na výšku uloženej sankcie. 

Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu; neupierať spotrebiteľovi právo na informácie; nepoužívať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 28.11.2016 a dňa 19.12.2016, kontrolami vykonanými na Inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, bolo 

zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie zákazu ukladať 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, keď bolo kontrolou dodržiavania povinností 

vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zo zákona o elektronickom obchode, zo 

zákona č. 102/2014 Z. z., ako aj vo veci posúdenia obsahu zmluvy uzatváranej na diaľku medzi 

účastníkom konania a spotrebiteľom, vrátane sekcií nachádzajúcich sa na webovom sídle 

účastníka konania www.detskapostel.com: O nás (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

28.11.2016), Obchodné podmienky (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.11.2016), 

Doprava, platba, výnos (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.11.2016), ďalej 

informácií z Úvodnej stránky (príloha č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.11.2016), sekcie 

Doprava zdarma? (príloha č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.11.2016), ako aj všetkých 

informácií zverejnených na webovom sídle  www.detskapostel.com, zistené, že v Obchodných 

podmienkach (ďalej len OP) v časti 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: „a) 

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť 

od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom 

stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:  

- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, tovar zaslaný na dobierku 

predávajúci nie je povinný prijať....“, čím predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, čo je v rozpore s ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď zákon nestanovuje spotrebiteľovi povinnosť doručiť predávajúcemu 

tovar, v rámci využitia práva na odstúpenie od zmluvy, vo forme poistenej a doporučenej 

zásielky. 

 Vykonanými kontrolami bolo ďalej zistené porušenie povinností účastníka konania 

neupierať spotrebiteľovi právo na informácie, keď v rámci vykonaných kontrol bolo zistené, že 

účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu a ako predávajúci 

neposkytol na svojom elektronickom zariadení (webovom sídle) označenie registra, ktorý ho 

zapísal, ako ani názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho 

podlieha podľa zákona o elektronickom obchode, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi 



právo na informácie, čo je v rozpore s ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

Vykonanými kontrolami bolo ďalej zistené porušenie povinností účastníka konania nepoužívať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď v rámci vykonaných kontrol bolo 

zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu, keď v OP v  

- OP v časti 4. Storno objednávky bolo uvedené: „a) Kupujúci má právo stornovať objednávku 

bez udania dôvodu a to do 48 hodín od objednávky, emailom na adresu: 

detskapostel@gmail.com. V prípade storna objednávky po 48 hodinách vám bude účtovaný 

storno poplatok vo výške 20% z vašej objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne 

uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna 

objednávky do 48 hodín si predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so 

zrušením objednávky. .....“, čím predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom ochrane spotrebiteľa, keď podľa 

časti 2. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru 

v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom, a podľa 

102/2014 Z. z. je následkom odstúpenia od zmluvy zrušenie zmluvy, teda stornovanie 

objednávky a spotrebiteľ je podľa predmetnej právnej úpravy oprávnený odstúpiť od zmluvy 

(samozrejme bezplatne) kedykoľvek pred prevzatím tovaru, teda pred začatím plynutia lehoty 

na odstúpenie od zmluvy, pričom predávajúci stanovením podmienky stornovania 

objednávky, zrušenia zmluvy, teda bezplatného odstúpenia od zmluvy, len v lehote do  

48 hodín od „objednávky“ (samozrejme za predpokladu jej potvrdenia spotrebiteľovi), 

preukázateľne porušil zákon, nakoľko podmienky stanovené účastníkom konania vnášajú 

značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa 

a vylučujú práva spotrebiteľa na bezplatné stornovanie objednávky, 

- v OP časti 2. Prebratie tovaru  bolo uvedené: „...Kupujúci je povinný skontrolovať 

neporušenosť obalu Zásielky, tovar pri prevzatí dôkladne obzrieť a skontrolovať, a to všetky 

jeho časti, v prípade, že je tovar poškodený, je povinný spísať s kuriérom protokol, v ktorom 

uvedie poškodenie daného tovaru, ako aj urobiť fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od 

kuriéra a je poškodený, je kupujúci povinný uplatniť si náhradu škody od prepravnej resp. 

kuriérskej spoločnosti. Predávajúci nezodpovedá za zničenie zásielky pri jej preprave od 

okamihu, kedy ju odovzdal na prepravu, pokiaľ bola prepravovaná kuriérskou 

spoločnosťou....“, čím predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore s ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď podmienky stanovené účastníkom konania vnášajú značnú 

nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko sa 

podmienkami o povinnosti kupujúceho uplatňovať si náhradu škody od prepravnej, resp. 

kuriérskej spoločnosti a o nenesení zodpovednosti za škodu spôsobenú na výrobku od 

momentu jeho odovzdania na prepravu kuriérovi, jednostranne umožňuje dodávateľovi - 

predávajúcemu obmedzovať alebo vylučovať práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti 

za škodu, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. d) Občianskeho zákonníka, napriek skutočnosti, 

že kupujúci - spotrebiteľ je v zmluvnom vzťahu len s predávajúcim - dodávateľom, ktorý nie 

je oprávnený sa zbavovať svojej zodpovednosti za riadne dodanie výrobku. 

- v OP v časti 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy  bolo uvedené: „... b) V prípade, že kupujúci 

odstúpi od zmluvy ......, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú 

o náklady za prepravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 

a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený 

kupujúcim.“, čím predávajúci porušil zákaz používať neprijateľné zmluvné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom ochrane spotrebiteľa, a to jednak 

stanovením zníženia zaplatenej kúpnej ceny o náklady za dopravu, napriek tomu, že zákon  

č. 102/2014 Z. z. určuje, že predávajúci je povinný pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť 



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

ale aj náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; k porušeniu zákazu 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách aj došlo tým, že predávajúci 

stanovil dlhšiu lehotu na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po jeho odstúpení od zmluvy  

(15 pracovných dní) než ako definuje zákon č. 102/2014 Z. z. (14 dní). 

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 z podstaty fabulovaného podnetu 

zinscenoval štátny orgán prostredníctvom svojich pracovníkov dve konania za účelom 

likvidácie novovzniknutej obchodnej spoločnosti na základe objednávky konkurencie, správny 

orgán v rámci hospodárnosti a účelnosti konania na základe jednej kontroly nespojil tieto 

konania v rámci hospodárnosti do jedného celku nakoľko išlo o konanie subjektu v právnom 

vzťahu kontrolór a kontrolovaný. Účastník konania uvádza, že nebolo možné účinným 

spôsobom brániť práva, spôsobom tak ako to ustanovuje zákon a to z dôvodov na strane 

štátneho orgánu, nakoľko nebolo dovolené  nahliadanie do spisu, až po urgencii účastníka 

konania bol stanovený jeden deň 5.12.2016 a to po 13:00 hod., pričom účastník konania uvádza, 

že je nemysliteľné, že v deň keď stanovil štátny orgán nazretie do spisu, má účastník konania 

cestovať 100 km a podrobiť sa pravidlám, ktoré diktuje z aspektu svojej nadradenosti štátny 

orgán. Účastník konania uvádza, že mu nebolo dovolené dostaviť sa v iný deň na nahliadnutie 

do spisu a tak účinne brániť dobré meno spoločnosti. Účastník konania uvádza, že má 

pochybnosti o vierohodnosti a dôveryhodnosti všetkých príloh predložených k nahliadnutiu, 

nakoľko štátny orgán s nimi od času tzv. kontroly manipuloval a podľa jeho predložených 

informácií ich podával právnemu zástupcovi pod hrozbou ak predložené prílohy nebude 

signovať bude takého konanie považovať zo strany SOI za marenie výkonu kontroly. Právny 

zástupca aj keď namietal, že tieto predložené dokumenty nie sú všetky, absentujú dokumenty 

jednak od kupujúceho a jednak dokumenty založené na webovej stránke sankcionovaného 

subjektu, štátny orgán vykonávajúci kontrolu, odkázal, že sú uložené na právnom oddelení SOI 

Žilina a nemožno do ich nahliadnuť z dôvodu, že štátny orgán SOI, nemá k nim prístup. V ten 

istý deň po tejto odpovedi podal právny zástupca námietku predpojatosti a zaujatosti 

prostredníctvom pošty, nakoľko orgán SOI nedisponuje podateľňou v mieste kontroly. 

Účastník konania uvádza, že podľa jeho názoru išlo o účelové a tendenčné konanie štátneho 

orgánu s cieľom pripraviť podklady pre dôvodné uloženie pokuty v zákonom uložených 

intenciách. Účastník konania ďalej vyslovuje pochybnosti o výške pokuty, pričom poukazuje 

na rozhodnutia SOI s nižšími sankciami. Účastník konania ďalej namieta, že nemožno ustáliť 

a potvrdiť čas trvania protiprávneho skutkového stavu a nemožno ho datovať od 28.11.2016 do 

6.3.2017, kedy z písomnosti z toho dátumu, účastník konania predložil správnemu orgánu 

doklady preukazujúce odstránenie zistených nedostatkov, nakoľko v tomto konaní bola podaná 

námietka a kontrolovaný bol v stave právnej neistoty akým spôsobom sa vyhodnocuje jeho 

podanie, preto až po začatí správneho konania a vyhodnotení námietky mohol uvádzať veci na 

správnu mieru. Účastník konania ďalej uvádza, že podľa jeho názoru absenciu týchto dôkazov, 

ktoré neboli predložené zo strany kupujúceho, ani nebolo umožnené konfrontovať s tvrdeniami 

sťažovateľa, bola zo strany štátneho orgánu SOI porušená zásada v zmysle § 3 ods. 2 Správneho 

poriadku. Účastník konania uvádza, že došlo k porušeniu Ústavného článku II. ods. 2 a v súlade 

s týmto článkom spotrebiteľ obdržal potvrdenie daných informácií (ktoré sprevádzalo zásielku) 

bez toho, aby sa vyžadovalo aktívne konanie spotrebiteľa. Účastník konania ďalej uvádza, že 

osobu, ktorá podala podnet na orgán SOI nemožno subsumovať pod ustanovenie § 2 ako 

spotrebiteľa nakoľko vykonáva slobodné povolanie (obdobne ako živnosť). Účastník konania 

tiež uvádza, že v obchodnej praxi je zvykom ako aj pre obchodnú spoločnosť účastníka konania 

nevynímajúc, že súčasťou zásielky sú doklady ako napr. okrem faktúry, záručný list, návodu 

na použitie, formulár odstúpenia od zmluvy a súčasne aj informácie o možnosti riešenia sporu 



prostredníctvom systému ARS. Účastník konania uvádza, že z odôvodnenia napadnutého 

rozhodnutia nevyplýva, že orgán aplikujúci zákon sa takýmto dôkazom zaoberal nakoľko 

takýto dôkaz bol navrhnutý, ako aj účastník konania uvádza, že správny orgán sa nevysporiadal 

ani s námietkou konfrontácie s účastníkom konania (sťažovateľom). Účastník konania ďalej 

uvádza, že z ustálenej rozhodovacej praxe je nepochybné, že správne orgány musia v konaní 

a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§3), ustanovenie 

správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladov pre rozhodnutie (§32 a nasl.) ako aj 

ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium správneho konania, t. j. vydanie 

rozhodnutia (§46 a nasl.). Účastník konania uvádza, že zo zásady zákonnosti vyplýva, že 

správne orgány sú v konaní a pri rozhodovaní povinné postupovať v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a v neposlednom rade sú 

povinné prihliadať aj na obsah medzinárodných zmlúv, ktoré v súlade s čl. 7 Ústavy Slovenskej 

republiky majú prednosť pred zákonmi. Zásada aktívnej súčinnosti účastníkov konania sa 

prejavuje v koncipovaní takého postavenia účastníkov konania, v ktorom sa počíta s ich 

aktívnou spoluúčasťou v celom priebehu konania, pričom všetkých orgánom činným 

v správnom konaní sa ukladá vytvárať na to potrebné podmienky. Preto sú správne orgány 

povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami 

a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva 

a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. 

Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia 

správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli 

v konaní ujmu. Ďalšou základnou zásadou správneho konania je zásada materiálnej pravdy, na 

základe ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo  zisteného 

skutkového stavu veci. Z obsahu predmetnej zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre 

odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli  náležite objasnené všetky 

rozhodujúce okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí 

zabezpečiť, aby skutkové zistenia, ktoré vyplývajú z vykonaného dokazovania čo najviac 

zodpovedali skutočnosti (presnosť zistenia). Účastník konania tiež uvádza, že z predmetného 

administratívneho spisu je zistiteľné, že správny orgán nevykonal vo veci náležité dokazovanie, 

vykonané dôkazy nevyhodnotil v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku, t. j. 

každý jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a záver, ku ktorému správny orgán 

dospel, nezodpovedal vykonanému dokazovaniu a zásadám logického myslenia a uvažovania. 

Účastník konania uvádza, že na základe výkladu právnej normy § 33 správneho poriadku 

v intenciách logického a rozumného uváženia vôľou zákonodarcu bolo, aby účastník správneho 

konania sa oboznámil s dôkazmi, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia, ktoré boli 

v správnom konaní vykonané správnym orgánom. Z administratívneho spisu však nevyplýva, 

že správny orgán prvého stupňa účastníkovi konania umožnil vyjadriť sa k podkladom resp. 

k dôkazom pred vydaním rozhodnutia vo veci, a aj ak túto vôľu mal, zúžil ju na určitý termín 

v poobedňajších hodinách, avšak v tomto čase právo účastníka konania bolo reálne 

nenaplniteľné. 

Účastník konania vo svojom odvolaní tiež poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej 

republiky č. k. II. ÚS 499/2012-47, podľa ktorého predpokladom aplikácie ustanovení § 52  

ods. 1, § 53ods. 1 a § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka sú konkrétne skutkové zistenia, ktoré 

umožňujú záver, že ide o spotrebiteľskú zmluvu. Konkrétne skutkové zistenia, ktoré si 

vyžadujú záver o právnej povahe zmluvy ako zmluvy spotrebiteľskej, zahŕňajú najmä zistenie, 

či účastníci danej zmluvy skutočne splnili znaky spotrebiteľa a dodávateľa, či daná zmluva bola 

skutočne vopred pripravená dodávateľom a spotrebiteľ skutočne nemal možnosť ovplyvniť jej 

obsah. Orgán SOI nijakým spôsobom v odôvodnení neuviedol, na základe akých skutkových 

zistení a právnych argumentov dospel k názoru, že ide o neprijateľné zmluvné podmienky. 

Účastník konania tiež poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.  



II. ÚS 499/2015, v ktorom je uvedené, že každá neprijateľnosť podmienky musí byť pred 

súdom pozitívne preukázaná. Účastník konania preto zastáva názor, že uloženie takejto 

neprimeranej sankcie vo výške 1200 EUR nezodpovedajúcej povahe a závažnosti správneho 

deliktu je v rozpore s článkom I, a článkom 50 ods. I Ústavy SR a má likvidačný charakter. Na 

základe vyššie uvedeného účastník konania konštatuje, že podľa jeho názoru v predmetnom 

konaní bol popretý princíp a pilier ústavnosti a zákonnosti. Účastník konania ďalej vo svojom 

odvolaní poukazuje na nálezy Ústavného súdu SR, k tomu uvádza, že hodnotiaca úvaha 

správneho orgánu aj v rozhodovacom prípade musí byť zrejmá z odôvodnenia rozhodnutia. 

Podľa názoru účastník konania správny orgán náležite nezdôvodnil uloženie sankcie v tej výške 

ako ju uložil v predmetnom rozhodnutí SOI Žilina číslo P/0454/05/2016 zo dňa 28.3.2017, ak 

zákon pripúšťa určité rozpätie sankcie, no zároveň stanovuje, že treba prihliadať na niektoré 

okolnosti viazané na subjekt, samotný skutok a jeho následok. Najvyšší súd Slovenskej 

republiky vo viacerých rozhodnutiach vymedzil aplikáciu správnej úvahy v rozhodnutiach 

správnych orgánov, napr. „Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené 

len tým, že pri uložení pokuty bolo prihliadané na mieru zavinenia a výška pokuty bola 

stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon 

ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov. Odvolací správny orgán nemôže potvrdiť rozhodnutie prvostupňového  

správneho orgánu o uložení pokuty a súčasne ho doplniť o ďalšie porušenia povinností, ktoré 

neboli predmetom konania  a rozhodovania správneho orgánu prvého  stupňa“ (R 24/97). 

„Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový proces, v rámci 

ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku 

každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená 

sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel.“ (R 2 Sžp 16/2011), pričom 

účastník konania uvádza, že v danom prípade krajský súd napadnuté  rozhodnutie správneho 

orgánu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pričom úlohou žalovaného bolo opätovne výšku 

uloženej sankcie preskúmať naznačeným smerom a uviesť dôvody svojej správnej úvahy. 

Účastník konania tiež vo svojom odvolaní uvádza, že pri uložení pokuty správny orgán 

prihliadne na závažnosť, spôsob aj čas trvania následkov protiprávneho konania, 

nepreskúmateľné rozhodnutia zakladajú protiústavný stav a tento  postup je nezlučiteľný so 

zásadou spravodlivosti  konania. Tomuto procesnému právu účastníka zodpovedá podľa § 157 

ods. 2 OSP a podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku povinnosť súdu a správneho orgánu nielen 

rozhodnúť, ale aj vysvetliť, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, a ak tak 

neurobia, zaťažia svoje rozhodnutie vadou spočívajúcou v tom, že rozhodnutia sú 

nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a účastníkovi konania sa postupom súdu odníme 

možnosť konať pred súdom a súčasne postupujú aj v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky. Účastník konania poukazujúc aj na Európsku judikatúru a to najmä na princípy 

dobrej správy, uvádza, že slúžia predovšetkým k ochrane subjektívnych práv a slobôd, ich 

úpravu nachádzame vo viacerých európskych dokumentoch, hodnotový základ predstavuje 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Charta základných práv Európskej 

únie, najmä článok 41, ktorý medzi základné práva občanov v rámci Európskej únie zaradil aj 

právo na dobrú správu vecí verejných. Významnú úlohu pri formulovaní princípov dobrej 

správy zohrala Rada Európy, napríklad rezolúciou Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31 

o ochrane jednotlivca vo vzťahu ku všetkým tlačovým aktom, ďalej Odporúčaním Výboru 

ministrov rady Európy č. (81) 19, Odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy č. (87) 16 

o správnych konaniach, ktoré sa dotýkajú veľkého počtu osôb, Odporúčaním Výboru ministrov 

Rady Európy č. (91) 10 o oznamovaní osobných údajov, ktoré sú v držbe orgánom verejnej 

správy tretím osobám, Odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy č. (91) 1 o správnych 

sankciách, Odporúčaním Výboru ministrov rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe 

a i. Vo vzťahu k správnej úvahe má zásadný význam Odporúčanie Výboru ministrov rady 



Európy č. (80) 2, ktoré sa týka výkonu povinností podľa  vlastného voľného uváženia zo strany 

správnych orgánov. Predstavuje súhrn hlavných princípov ovládajúcich oblasť správneho 

uváženia. Uvedené dokumenty Rady Európy majú síce charakter soft law, ale prostredníctvom 

princípov dobrej správy bol založený určitý štandard pre predovšetkým obsahovú stránku 

kvality rozhodovania verejnej správy. Účinnosť uvedených dokumentov a princíp dobrej 

správy zásadným spôsobom posilňuje rozhodovacia činnosť súdnych orgánov. Dobrá správa sa 

totiž vyskytuje tiež v činnosti európskych súdnych orgánov, či už je to Súdny dvor EÚ, 

Všeobecný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva. V správnych žalobách adresovaných 

Súdnemu dvoru Európskej únie je možné namietať nielen porušovanie pravidiel, ale žalobným 

bodom možno učiniť aj „principiálny konflikt“. Žalobca teda môže tvrdiť, tou ktorou 

interpretačnou či aplikačnou aktivitou správneho orgánu bolo zneužité určité pravidlo 

a ohrozený princíp dobrej správy (good administration). S týmto žalobným bodom sa musel 

súd vysporiadať napríklad v odôvodnení rozsudku z 28.5.1980 vo veci Richard Kuhner 

v Comission. V inom prípade Odigitria v Council and Comission z 1995 bola napadnutá 

nedôslednosť v konaní Európskej komisie a Rady. Súd uznal, že správne orgány Európskej únie 

prejavili závažný nedostatok predvídavosti. V tomto prípade použil slovo „principiálny 

konflikt“ (due care a good administation). Európska súdna prax spojuje problém adjudikácie 

princípu dobrej správy s využitím princípov proporcionality a legitímneho  očakávania. Aj 

preto môžeme proporcionalitu a legitímne očakávanie zaradiť medzi princípy na vzostupe, 

ktorých význam pre vývoj moderného správneho práva doteraz nie je definitívne určený. Jedná 

sa o veľmi produktívne princípy sudcovského práva, z ktorých proporcionalitu môžeme 

niekedy chápať ako zovšeobecnenie normality správnej činnosti, ktorej prirodzeným stavom je 

vyvažovať to, čo sa vzpiera rovnováhe, zatiaľ čo o legitímnom očakávaní možno uvažovať ako 

o zovšeobecnení právnej istoty. Účastník konania ďalej uvádza, že komunitárne právo a Súdny 

dvor Európskej únie si našli cestu k uznaniu princípu proporcionality v slávnych prípadoch, 

v ktorých bolo treba zistiť, či výnimka z uplatnenia klasických zásad a z princípu rovnosti je 

ospravedlniteľná - Leclerc a vec 222/84, Johnston. Princíp proporcionality prekračuje zaručenie 

práva na rozumné rozhodnutie. Akákoľvek disproporcia je svojim spôsobom nerozumná 

a hraničí s možnosťou ohrozenia princípu rovnosti. Právo na rozumné a proporcionálne 

rozhodnutie býva ďalej spájané s princípom legitímneho očakávania, pretože je dobré veriť 

v to, že zvíťazí umiernenosť. Princíp legitímneho očakávania dáva adresátom správnych aktov 

nádej, že bude rešpektovaná kontinuita práva i rozhodnutia. Táto perspektíva teda rozširuje 

právnu istotu aj do oblasti predvídateľnosti správnych rozhodnutí. Ak princíp proporcionality 

hľadá rovnováhu medzi cieľmi a záujmami, tak princíp legitímneho očakávania balancuje na 

hrane k sklonu k istote a nemennosti a potreby vytvárať nové rozhodnutia s lepšou 

proporcionalitou záujmov a cieľov. Princíp dobrej správy sa ustaľuje aj v slovenskej judikatúre. 

Potreba aplikácie právnych  princípov, resp. princípov dobrej správy v rozhodovanej činnosti 

správnych orgánov je vyjadrená už aj v judikatúre vnútroštátnych súdov. Napríklad Najvyšší 

súd SR vyjadril názor, že slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému, preto je 

žiadúce, aby správne orgány ako aj súdy a prokuratúra interpretovali základné zásady 

správneho konania (§3 správneho poriadku) v súlade s princípmi dobrej správy (5Sžo/15/2011) 

(ďalej len „judikát“). Judikát je významný aj z hľadiska vymedzenia subjektov, ktoré majú 

aplikovať princípy dobrej správy – nejde len o správne orgány. Ale aj o súdy a prokuratúru. 

Predmetom rozhodovania súdu bolo práve správne trestanie. Najvyšší súd SR v preskúmavanej 

veci dospel k záveru, že správny orgán v predmetnej veci nepostupoval v intenciách citovaných 

právnych noriem, vo veci nezistil skutkový stav správne a zo skutkových okolností vyvodil 

nesprávny právny záver. Judikát ďalej uvádza, že pri rozhodovaní o administratívnych 

sankciách by mali byť rešpektované aj Rezolúcie rady Európy a Odporúčania Výboru ministrov 

týkajúce sa rozhodovacej činnosti verejnej správy a ochrany práv jednotlivca, a to i napriek 

tomu, že nie sú súčasťou nášho právneho poriadku; ide predovšetkým o Rezolúciu Výboru 



ministrov č. (77) 31 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami správnych orgánov, 

Odporúčanie Výboru ministrov č. (80) 2 o správnej úvahe a Odporúčanie Výboru ministrov  

č. (91) 1 vo veciach administratívnych sankcií. V súčasnosti je povinnosťou súdu 

v preskúmavacom konaní posudzovať zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, 

predmetom ktorého je uloženie administratívnej sankcie, súčasne aj v zmysle zásady č. 6 

Odporúčania Výboru ministrov č. (91) 1 o správnych (administratívnych) sankciách, podľa 

ktorého vo vzťahu k ukladaniu správnych sankcií je potrebné aplikovať aj nasledovné zásady: 

Každá osoba, či už fyzická alebo právnická, ktorá čelí správnej sankcii má byť informovaná 

o obvinení proti nej, mal by jej byť daný dostatočný čas na prípravu s tým, že do úvahy sa 

vezme zložitosť veci, ako aj tvrdosť sankcie, ktorá by mohla byť uložená, osoba, prípadne jej 

zástupca má byť informovaná o povahe dôkazov proti nej, má dostať možnosť vyjadriť sa (byť 

vypočutá) predtým, ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie, správny akt, ktorým sa ukladá 

sankcia, má obsahovať dôvody, na ktorých sa zakladá. Záverom účastník konania žiada 

o zrušenie rozhodnutia prípadne o zníženie pokuty. 

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

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

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

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

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.  

     Vyššie popísaným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, 

čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa. 

     K podaným námietkam odvolací správny orgán v opätovne uvádza, že Slovenská obchodná 

inšpekcia je pri svojej činnosti viazaná zásadou zákonnosti, teda zásadou viazanosti právom, 

ktorá stanovuje povinnosť správneho orgánu postupovať v správnom konaní zákonným 

spôsobom tak, aby sa napĺňal účel, na ktorý si ho štát zriadil, teda na zabezpečenie ochrany 

právom chránených záujmov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predmetná zásada bola v plnej 

miere naplnená, keď správny orgán postupoval v zmysle jeho kompetencií zakotvených 

v zákone č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

v  znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 128/2002 Z. z.). Podľa § 4 ods. 1 

v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. a) citovanej právnej úpravy správny orgán kontroluje 

vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov s odkazom na zákon o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku. V zmysle § 2 písm. a) kontrolou zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji 

a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vrátane zákona č. 102/2014  

Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku). Podľa 

§ 4 ods. 2 písm. a), g), h) zákona č. 128/2002 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole 

vnútorného trhu u právnických osôb predávajúcich výrobky zisťuje nedostatky pri výkone 

kontroly podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z., využíva podnety spotrebiteľov a ukladá 

pokuty. V zmysle vyššie uvedeného využil správny orgán pri svojej kontrolnej činnosti 

podnet spotrebiteľa P-795/2016 (ktorý nie je vyfabulovaný, je reálny a bol správnemu 

orgánu doručený dňa 17.10.2016) a okrem neho, zameral kontrolu aj na preverenie 

plnenia povinností účastníka konania pri uzatváraní zmluvy na diaľku prostredníctvom 

webového sídla účastníka konania www.detskapostel.com. Jediným cieľom kontroly 

správneho orgánu bolo zabezpečenie efektívnej ochrany spotrebiteľa (všeobecného) pri 

uzatváraní zmluvy na diaľku (správny orgán a jeho inšpektori nemajú nikdy za cieľ likvidovať 

alebo poškodzovať dobré meno žiadnej z kontrolovaných osôb, pri svojej kontrolnej činnosti 



vystupujú autonómne a objektívne bez akéhokoľvek strachu a nie na základe „objednávky 

konkurencie“).  

     Čo sa týka námietok účastníka konania, ktorý požadoval prizvať spotrebiteľa, ktorý podal 

podnet správnemu orgánu, nakoľko na základe podnetu spotrebiteľa P-795/2016 nebolo zistené 

žiadne porušenie zákona, tak ako to vyplýva aj z inšpekčného záznamu zo dňa 19.12.2016. Pri 

zistení nedostatkov nevychádzal správny orgán z materiálov poskytnutých mu 

spotrebiteľom v rámci podnetu, ale z vlastných zistení. Skutočnosť, že zistené nedostatky 

u účastníka konania nesúvisia s podnetom spotrebiteľa P-795/2016 je zadefinovaná 

v inšpekčnom zázname zo dňa 19.12.2016 (kde je explicitne uvedené: „...Z predložených 

dokladov od spotrebiteľa ako aj kontrolovanej osoby nebolo preukázané, že spotrebiteľa 

uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy u kontrolovanej osoby v zmysle  ustanovenia zákona č. 

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo uplatnil reklamáciu na 

predmetný výrobok....“) a predmetné správny orgán právnemu zástupcovi účastníka konania 

uviedol aj v „Stanovisku k listu: „Vec: Námietka v správnom konaní pod P-795/2016/4670 SOI 

Žilina“ a dané vyplýva aj z oznámenia o začatí správneho konania, kde nie je účastník konania 

vinený v súvislosti s podnetom spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené má odvolací správny 

orgán za to, že konfrontácia účastníka konania a spotrebiteľa podávajúceho podnet  

P-795/2016 by bola nedôvodná.  
      Správny orgán si ctí všetky zásady správneho konania, v zmysle ktorých postupuje, vrátane 

zásady materiálnej pravdy a aktívnej súčinnosti účastníka konania, ktoré boli v plnej miere 

naplnené. Je zarážajúce tvrdenie účastníka konania o porušení poslednej menovanej 

zásady zo strany správneho orgánu, nakoľko práve účastník konania si nesplnil 

povinnosť poskytnúť správnemu orgánu doklady žiadané správnym orgánom 

v predvolaní zo dňa 7.11.2016, kde prvostupňový správny orgán, za účelom preverenia 

plnenia povinností účastníka konania pri uzatváraní zmluvy na diaľku, žiadal pri kontrole dňa 

28.11.2016 (nakedy bol účastník konania, resp. jeho splnomocnený právny zástupca 

predvolaný na dostavenie sa na správny orgán) predložiť, okrem iných, aj informácie pre 

spotrebiteľa, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle www.detskapostel.com, t. j. všeobecné 

obchodné podmienky, kontakt, reklamačné podmienky, doprava a pod., ako aj všetky doklady 

poskytované spotrebiteľom najneskôr spolu s dodaním tovaru s upozornením, že ak 

účastník konania alebo jeho splnomocnený právny zástupca dňa 28.11.2016 nepredloží 

správnemu orgánu všetky doklady, bude sa dané konanie považovať za marenie, 

prípadne sťaženie výkonu kontroly. Pri kontrole zo dňa 28.11.2016 splnomocnený právny 

zástupca účastníka konania predložil pri kontrole len informácie z predmetného webového sídla 

zo sekcií O nás, Obchodné podmienky a Doprava, platba, výnos a neboli predložené informácie 

zo sekcie Doprava zdarma?, ako ani z Úvodnej stránky, ktoré si správny orgán sám z vyššie 

uvedeného webového sídla vytlačil počas kontroly dňa 28.11.2016. Splnomocneným 

právnym zástupcom účastníka konania neboli predložené žiadne doklady, ktoré 

poskytuje účastník konania ako predávajúci spotrebiteľom najneskôr spolu s dodaním 

tovaru. Napriek upozorneniu účastníka konania v predvolaní na vinenie za marenie, prípadne 

sťaženie výkonu kontroly v prípade nepredloženia všetkých dokladov a napriek tomu, že 

splnomocnený právny zástupca účastníka konania nepredložil dňa 28.11.2016 všetky žiadané 

doklady, správny orgán nezačal s účastníkom konania správne konanie za marenie, 

prípadne sťaženie výkonu kontroly a umožnil mu, aby pri došetrení kontroly dňa 

19.12.2016 predložil chýbajúce materiály, na čo sa vo vysvetlivke aj zaviazal, no dňa 

19.12.2016 účastník konania, resp. jeho splnomocnený právny zástupca opätovne nič 

nepredložil. Správny orgán pri definovaní nedostatkov vychádzal z dokladov predložených mu 

dňa 28.11.2016 samotným právnym zástupcom účastníka konania, ako aj dokladov vytlačených 



správnym orgánom dňa 28.11.2016 a všetky tieto podklady sú zadokumentované do 

inšpekčných záznamov a boli dané k dispozícii samotnému právnemu zástupcovi účastníka 

konania priamo pri vykonaných kontrolách.  

      V tejto súvislosti správny orgán dôrazne odmieta pochybnosti o dôveryhodnosti týchto 

materiálov s poukazom na ich neoprávnenú manipuláciu, keď všetky materiály (ktoré sa stali 

predmetom právneho posúdenia, nakoľko tvorili súčasť spotrebiteľom uzatváranej zmluvy na 

diaľku cez webové sídla účastníka konania www.detskapostel.com pochádzali z verejne 

dostupného zdroja – z uvedeného webového sídla účastníka konania, nie zo žiadneho 

„neznámeho zdroja“, materiály sú číslované s uvádzaním presného počtu strán, ich časť bola 

dokonca predložená priamo samotným právnym zástupcom účastníka konania pri kontrole 

a keďže tento nepredložil všetky žiadané doklady, niektoré boli vytlačené z vyššie uvedeného 

webového sídla, pričom právny zástupca účastníka konania mal možnosť prekontrolovať si ich 

a následne ich opatriť odtlačkom pečiatky účastníka konania a svojim podpisom. Správny 

orgán pri svojej kontrolnej činnosti nepoužíva žiadne hrozby a tak tomu nebolo ani v tomto 

prípade. Zaujatosť inšpektorov pri výkone kontroly nepotvrdil ani hlavný kontrolór v zápisnici 

k sťažnosti účastníka konania.  

     Na margo zásady súčinnosti účastníka konania si dovoľuje dať správny orgán do pozornosti, 

že aj keď mal právny zástupca účastníka konania k dispozícii všetky podklady odobraté na 

právne posúdenie, ale napriek tomu sa domáhal nahliadania do spisu v liste „Vec: Námietka 

v správnom konaní pod P-795/2016/4670 SOI Žilina zo dňa 19.12.2016“, správny orgán 

samozrejme jeho návrhu vyhovel a v Stanovisku k listu: „Vec: Námietka v správnom konaní 

pod P-795/2016/4670 SOI Žilina zo dňa 28.12.2016“, doručenom právnemu zástupcovi 

účastníka konania dňa 4.1.2017, mu stanovil termín 09.01.2017 o 13:00 hod. na jeho 

nahliadnutie do celého predmetného spisu, no ani účastník konania ani jeho právny zástupca 

sa v tento termín na správny orgán nedostavil. Žiadne iné pokusy o nahliadnutie do spisu 

právny zástupca účastníka konania nerealizoval. Termín 05.12.2016 ako termín na nahliadanie 

do spisu správny orgán nestanovil.  

     Odvolací správny orgán ďalej uvádza, že správny orgán rozhoduje o skutkovo zhodných 

alebo podobných prípadoch bez akýchkoľvek odôvodnených rozdielov s tým, že rozhodnutia, 

ktoré dal právny zástupca účastníka konania správnemu orgánu do pozornosti sa netýkali 

skutkovo zhodných ani podobných prípadov v porovnaní s napadnutým rozhodnutím, keď 

zistené nedostatky u iných účastníkov konania boli v menšom rozsahu a preto stanovenie 

vyššej sankcie účastníkovi konania je opodstatnené s poukazom na skutočnosť, že 

predmetom posudzovaného rozhodnutia je aj zistenie so zákonom nesúladného vrátenia 

spotrebiteľovi zníženej kúpnej ceny, po jeho odstúpení od zmluvy, čo vzhľadom na 

význam práva na odstúpenie od zmluvy nemožno považovať za nevýznamný faktor 

ovplyvňujúci aj výšku pokuty, rovnako ako aj vymienenie si nezodpovedania za náhradu 

škody zo strany účastníka konania na tovare počas jeho prepravy.  

     Odvolací správny orgán k námietkam účastníka konania o spotrebiteľskej zmluve 

a o neprijateľnosti zmluvných podmienok uvádza, že posudzovaná zmluva uzatváraná na 

diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, kde obe zmluvné strany spĺňajú definíciu spotrebiteľa 

a dodávateľa (predávajúceho) s tým, že konkrétna neprijateľná zmluvná podmienka v znení: 

„...Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu Zásielky, tovar pri prevzatí dôkladne 

obzrieť a skontrolovať, a to všetky jeho časti, v prípade, že je tovar poškodený, je povinný spísať 

s kuriérom protokol, v ktorom uvedie poškodenie daného tovaru, ako aj urobiť 

fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od kuriéra a je poškodený, je kupujúci povinný 

uplatniť si náhradu škody od prepravnej resp. kuriérskej spoločnosti. Predávajúci nezodpovedá 

za zničenie zásielky pri jej preprave od okamihu, kedy ju odovzdal na prepravu, pokiaľ bola 

prepravovaná kuriérskou  spoločnosťou....“, spôsobovala značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán vymienením si zo strany účastníka konania 



nezodpovedanie za škodu vzniknutú počas prepravy tovaru, pričom ďalšia argumentácia 

je uvedená na strane 4 a 6-7 napadnutého rozhodnutia. Správny orgán neprezumoval 

neprijateľnosť zmluvnej podmienky, vyjadril svoj právny názor a jej neplatnosť môže vysloviť 

len súd. Znenie predmetnej zmluvy spotrebiteľ v praxi reálne neovplyvňuje, je spotrebiteľovi 

poskytnuté s možnosťou zmluvu akceptovať alebo nie.  

     Odvolací orgán taktiež uvádza, že pojem „dobrá správa“ v našom právnom poriadku nie je 

definovaný. Princíp dobrej správy sa neaplikuje ako taký, ale aplikujú sa všeobecné právne 

princípy (princíp rovnosti, viazanosti právom, proporcionality). Presadzovanie všeobecných 

právnych princípov v členských štátoch Rady Európy zabezpečujú najmä súdy v rámci 

ústavného a správneho súdnictva. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 

2009 sa stala právne záväznou Charta základných ľudských práv Európskej únie. Čl. 41 Charty 

síce definuje právo na dobrú správu, avšak len vo vzťahu jednotlivca k orgánom a inštitúciám 

Únie. Podľa čl. 41 do práva na dobrú správu sa zahŕňa najmä:  

a) právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré 

by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; 

b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania 

oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva;  

c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 

     Princíp dobrej správy môžeme odvodiť aj z ustanovení Ústavy SR, najmä z týchto 

článkov:-čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, 

v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon; 

-čl. 13 Ústavy SR, ktorý v odseku 4 zakotvuje, že pri obmedzovaní základných práv 

a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel; 

-čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy SR, kde je zakotvený princíp viazanosti právom, t. j. aby bol 

v demokratickom a právnom štáte zabezpečený stav, keď dodržiavanie predpisov je 

kontrolovateľné sudcami, ktorí sú pri výkone svojej právomoci nezávislí a rozhodnutia ktorých 

sú vynútiteľné.  

     Ústavnoprávna garancia tejto požiadavky je zakotvená v princípe viazanosti právom 

a zahŕňa nielen požiadavku na súladný postup verejnej správy s vnútroštátnymi zákonmi, 

medzinárodným právom a všeobecnými právnymi zásadami, ale aj požiadavku nezneužívania 

voľnej úvahy a požiadavku výkonu právomoci len za účelom ustanoveným zákonom. 

     Odvolací správny orgán uvádza k poukazu účastníka konania na rozhodnutie 

druhostupňového orgánu pod číslom SK/0159/99/2012 zo dňa 23.07.2012 (ktoré sa týkalo 

neprítomnosti overeného meradla v prevádzkarni a neoznačenia výrobkov údajom o množstve 

s uložením sankcie vo výške 200,- €), že ako vyplýva z podstaty veci, toto sa vzťahovalo na 

skutkovo iný prípad, kedy bolo zistené 2 porušenia zákonných povinností. 

     Odvolací správny orgán taktiež uvádza, že s aplikáciou zásad správneho konania na základe 

náležitého dokazovania a spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci pri rešpektovaní princípu 

právnej istoty (zabezpečujúceho rovnakú odpoveď na určitú právne relevantnú otázku pri 

opakovaní sa v rovnakých podmienkach) i princípu dobrej správy, po nepochybne 

preukázanom porušení zákona zo strany účastníka konania, vydal správny orgán rozhodnutie, 

ktorého odôvodnenie je presvedčivé (uvedené najmä na stranách 14-16), vrátane odôvodnenia 

výšky pokuty, ktorá je uložená primerane vzhľadom na to, že kontrolou bolo zistené porušenie 

viacerých zákazov pri uzatváraní zmluvy na diaľku podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, t. j. 

zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, zákazu upierať spotrebiteľovi 

právo na informácie, a zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve 

s reálnymi, najmä finančnými dopadmi na spotrebiteľov. Odvolací správny orgán zároveň 

uvádza, že formulácie so zákonom nesúladnými údajmi boli k dispozícii neobmedzenému 

množstvu spotrebiteľov.  



Čo sa týka výšky uloženej pokuty odvolací orgán poukazuje na požiadavku podľa § 3  

ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby 

v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 

rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným 

spôsobom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací 

orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri 

udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo 

zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno 

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do 

vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane 

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší 

daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským 

subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako 

v prípade účastníka konania. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

Na základe všetkých 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 napadnutého rozhodnutia. 

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

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

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazov zo strany účastníka 

konania, v dôsledku ktorých účastník konania porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti 

bez právneho dôvodu, upierať spotrebiteľovi právo na informácie, upierať spotrebiteľovi právo 

na ochranu ekonomických záujmov ako aj porušil zákaz použiť neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách.  

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 odstúpení od zmluvy zaslanie tovaru 

späť doporučene ako poistenú zásielku. 

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 obchodných podmienkach, 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 odstúpenie od 

zmluvy. Podmienkou doručenia tovaru formou poistenej a doporučenej zásielky 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 zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. práva na odstúpenie od zmluvy.  

V § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. je deklarované právo spotrebiteľa na informácie, ktoré 

bolo vyššie 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. 

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.  

Rovnako pri stanovení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie zákazu 

používať neprijateľné zmluvné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím došlo k vylúčeniu alebo 

obmedzeniu práv spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, nakoľko podmienky 

o povinnosti kupujúceho uplatňovať si náhradu škody od prepravnej spoločnosti a o nenesení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú na výrobku od momentu jeho odovzdania na prepravu 

kuriérovi, jednostranne umožňujú predávajúcemu obmedzovať alebo vylučovať práva 

spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za škodu. Účastník konania taktiež porušil zákaz 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách určením podmienky 

v spotrebiteľskej zmluve a to stanovením zníženia zaplatenej kúpnej ceny o náklady za 

dopravu, ako aj stanovením dlhšej lehoty na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po jeho odstúpení 

od zmluvy (15 pracovných dní) ako aj nesprávnym určením lehoty na odstúpenie od zmluvy 

(48 hodín o objednávky). 



Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na to, že účastník konania vo vzťahu ku 

spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany. Spotrebiteľ často vzhľadom 

na nedostatok skúsenosti v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne 

schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho 

v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany 

v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je pretavená do zákazu používania neprijateľných 

obchodných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola 

naplnená. 

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 bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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

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

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

379,VS-04540516.  

 

 

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/0006/99/2018                                                         Dňa : 11.04.2018 

 

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. Jozef 

Formánek - JOFO, miesto podnikania: Cabaj 762, 951 17 Cabaj-Čápor, 

IČO: 32 748 043, kontrola vykonaná dňa 30.06.2017 v prevádzke účastníka konania – 

Záhradkárske potreby JOFO, Cabaj 762, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0324/04/17, zo dňa 28.11.2017, 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 § 10a ods. 1 písm. k) a § 15  

ods. 1 písm. a) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku 

takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0324/04/17, zo dňa 28.11.2017, 

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 – Ing. Jozef Formánek-JOFO - peňažnú pokutu 

vo výške 300,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 10a ods. 1 písm. k) a § 15 ods. 1 

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

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

spotrebiteľa“).  

     Inšpektormi SOI bolo v prevádzkarni účastníka konania: Záhradkárske potreby JOFO, 

Cabaj 762, pri kontrole vykonanej dňa 30.06.2017 zistené, že účastník konania pred uzavretím 

zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom neoznámil informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom a porušil povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

miesto podnikania fyzickej osoby.  

     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 pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť miesto podnikania fyzickej osoby; čo 

účastník konania porušil. 



 Dňa 30.06.2017 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni účastníka konania – Záhradkárske potreby JOFO, Cabaj č. 762. V čase kontroly 

dňa 30.06.2017 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Levanduľa 

v kvetináči á 3,- €/ks, v celkovej hodnote 3,- €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy 

(pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, 

vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon  

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

niektorých zákonov). V čase kontroly dňa 30.06.2017 bolo tiež zistené, že vyššie uvedená 

prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená 

miestom podnikania fyzickej osoby. 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 15 ods.1 

písm. a) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 

písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

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

tvrdé. Uznáva, že reklamačný poriadok nebol doplnený o informáciu o alternatívnom riešení 

sporov, pretože zákon o ochrane spotrebiteľa jednoznačne neukladá touto formou informovať 

spotrebiteľa, ale účastník konania má za to, že k poškodeniu ani k úmyslu poškodiť spotrebiteľa 

nedošlo. Alternatívne riešenie sporov podľa  písmena k) sa týka len sporu medzi spotrebiteľom 

a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou 

zmluvou. Na základe skutočnosti, že sa alternatívne riešenie sporov netýka sporov, kde hodnota 

sporu neprevyšuje sumu 20 €, oznámenie o alternatívnom riešení sporov by spotrebiteľa 

uviedlo do omylu. Kontrole bol predložený reklamačný poriadok a kniha reklamácii, čím došlo 

k oboznámeniu o riešení skutočných reklamácií spotrebiteľov, kde všetky reklamácie boli vždy 

riešené ústretovo, v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa buď výmenou tovaru alebo 

vrátením financií a k žiadnemu inému riešeniu sporov vrátane alternatívneho riešenia nebolo 

nutné pristupovať. Reklamačný poriadok bol na základe odporúčania správneho orgánu 

doplnený o predmetnú informáciu -  i keď je to mimo rámca predmetného zákona. V prípade 

neoznačenia prevádzkarne miestom podnikania k tomu došlo nedopatrením, nakoľko 

predchádzajúce úplné označenie niekto vandalským spôsobom odstránil. Aj pri tomto porušení 

nedošlo podľa názoru účastníka konania nijakým spôsobom k poškodeniu spotrebiteľa, pretože 

pri kúpe tovaru obsahuje odklad o kúpe z ERP všetky potrebné identifikačné údaje 

predávajúceho vrátane miesta podnikania. Účastník konania podniká už 25 rokov a snaží sa 

vystupovať voči zákazníkom korektne. Jeho úmyslom nie je v žiadnom prípade poškodzovanie 

spotrebiteľa ani iných inštitúcií. Na základe týchto faktov žiada o prehodnotenie výšky udelenej 

pokuty, prípadne uzavretie tohto priestupku pokarhaním v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 372/1990 Zb..  

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

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

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

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

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

účastníkom konania považuje za nepreskúmateľné. Zo znenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

vyplýva, že účastník konania ako predávajúci bol povinný pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a miesto podnikania 



fyzickej osoby v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci musí 

spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych 

predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti. Odvolací orgán zdôrazňuje, že 

v zmysle § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci jednoznačne 

stanovené povinnosti – informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. Uvedená informačná 

povinnosť účastníka konania má byť spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámená ešte pred uzavretím zmluvy, čo ale nebolo zo strany účastníka konania dodržané. 

I keď zákon neukladá spôsob, akým má predávajúci spotrebiteľovi oznámiť informáciu 

o možnosti alternatívneho riešenia sporov, neospravedlňuje to skutočnosť, že pri kontrole to 

nebolo zo strany účastníka konania nijako oznámené. Rovnako ako odvolací dôvod tiež 

nemožno akceptovať tvrdenie účastníka konania, že z dôvodu, že sa to týka len sporov 

s hodnotou prevyšujúcou 20 €, by spotrebiteľov pri informovaní uvádzal do omylu. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa nerozlišuje povinnosť účastníka konania ohľadom informovania 

o alternatívnom riešení sporov vzhľadom na hodnotu sporu, ale všeobecne. Ide o povinnosť 

informovať o tejto skutočnosti účastníka konania, nie o podmienky uplatňovania alternatívneho 

riešenia sporov. V prípade zodpovednosti za chýbajúce označenia miesta podnikania na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne sa jej účastník konania nemôže zbaviť 

tvrdením o údajnom vandalizme a uvedenia týchto údajov na doklade o kúpe výrobku. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa jednoznačne určuje povinnosť označovania prevádzkarne miestom 

podnikania fyzickej osoby bez akejkoľvek alternatívy. Označenie prevádzky miestom 

podnikania fyzickej osoby na vhodnom a trvale viditeľnom mieste patrí medzi základné 

povinnosti predávajúceho ako účastníka konania a poskytuje záruku spotrebiteľovi v prípade 

vyhľadania predávajúceho napr. za účelom uplatnenia reklamácie. 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 tom, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť 

oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu 

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

osobitným predpisom a porušil povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 

uviesť miesto podnikania fyzickej osoby, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej 

v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 10a ods. 1 písm. k) a § 15 ods. 1 

písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa viaže zákon o ochrane spotrebiteľa priamo na 

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

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

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

sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 300 € nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, 

naďalej plní preventívnu funkciu a zodpovedá aplikačnej praxi v zmysle účastníkom konania 

porušených zákonných povinností. Správny orgán nemôže odpustiť uloženú pokutu, nakoľko 

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

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

pokuty prihliadal na to, že účastník konania nezabezpečil informovanie spotrebiteľa o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, ktoré by mal ako predávajúci z titulu výkonu jeho činnosti 

poznať a tým pádom o ňom informovať spotrebiteľov. V prípade absencie uvedenia miesta 

podnikania fyzickej osoby na vhodnom a  trvale viditeľnom mieste prevádzkarne účastníka 

konania ide o porušenie jednej zo základných povinností predávajúceho a spotrebiteľovi je tak 

podstatne sťažená možnosť vyhľadať predávajúceho ako účastníka konania v prípade potreby. 

Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je 

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



konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a to bez ohľadu na 

zavinenie. V predmetnom prípade išlo o porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a tým pádom 

o správny delikt, takže návrh účastníka konania o rekvalifikovaní jeho porušenia na priestupok 

riešený pokarhaním v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je irelevantný.  

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

    Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj to, že alternatívne riešenie sporov je 

inštitút, ktorý vnáša na stranu spotrebiteľa zmierlivejšiu formu riešenia sporov a je základnou 

povinnosťou účastníka konania ho o tejto možnosti informovať. V prípade absencie zákonom 

požadovaného označenia prevádzkarne môže dôjsť k zámene prevádzkarne účastníka konania 

v prípade možného vyvodzovania zodpovednosti voči nemu. Z hľadiska možných následkov 

považujeme uloženú pokutu za viac ako primeranú. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

03240417. 

 

 

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/0558/99/2017                                                          Dňa : 18.04.2018 

 

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 – Dagmar Geletová 

D+D, 956 15 Kovarce č. 101, IČO: 30 886 830, kontrola vykonaná dňa 07.07.2017 

v prevádzkarni Záhradkárske potreby, Kovarce č. 101, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0255/04/17, zo dňa 

09.10.2017, 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,- € slovom: štyristo eur, pre porušenie 

ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 vyššie citovaného zákona o ochrane spotrebiteľa 

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

predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0255/04/2017, zo dňa 09.10.2017 

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 – Dagmar Geletová D+D – peňažnú pokutu vo výške 

400,- €, pre porušenie ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) 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 07.07.2017 v prevádzkarni Záhradkárske 

potreby, Kovarce č. 101, zistené porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

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

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

a doplnení niektorých zákonov; povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, pričom reklamačný poriadok 

musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania 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.“ 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho je pred uzavretím zmluvy alebo ak sa 



zmluva uzatvára na základe objednávky pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; 

riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno 

reklamáciu uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil. 

Dňa 07.07.2017 v prevádzkarni Záhradkárske potreby, Kovarce č. 101, vykonali inšpektori 

SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ 

žiadnou formou informovaný 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.“). 

Počas vykonanej kontroly bolo taktiež zistené porušenie § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci povinný riadne informovať spotrebiteľa 

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

pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, keď 

v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok v žiadnej forme na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania, uvádza, že prevádzka na ktorej bola vykonaná 

kontrola nie je v takej finančnej situácii, aby bola schopná zaplatiť takúto výšku pokuty 

prihliadnuc na nízke tržby a nízky počet zákazníkov. Vzhľadom na to žiada účastník konania 

o prehodnotenie výšky pokuty. Účastník konania tiež uvádza, že si je plne vedomý priestupku, 

ktorého sa dopustil a následne boli všetky nedostatky odstránené. 

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 § 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 § 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.“ 

Vykonanou kontrolu inšpektormi SOI bolo zistené, že účastník konania porušil vyššie uvedené 

povinnosti. 

Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po 

dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na 

zníženie výšky postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených 

nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, 



nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút sa však snaží v rámci správnej úvahy 

prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade 

účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných 

veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň 

treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej 

sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho 

deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií 

pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu 

(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému 

nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok 

– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od 

porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. 

Zároveň odvolací orgán poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené 

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

iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia 

povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 

Uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo 

k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. 

Ďalej pokiaľ ide o odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, odvolací orgán túto 

skutočnosť síce vníma pozitívne, avšak táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko 

v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej 

lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia 

na ich odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda 

taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona. 

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom 

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty 

odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených v 

§ 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými 

kritériami pre určenie výšky pokuty. 

     Odvolací orgán prihliadol na zistené porušenie § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď inšpektori SOI zistili, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou 

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

ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. 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 ustanovenia § 10a  

ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa. 



Odvolací orgán prihliadol pri ukladaní výšky pokuty na možný následok neuvedenia 

reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni 

účastníka konania, ktorý je nutné považovať za relevantný nástroj z hľadiska informácií pre 

spotrebiteľa ohľadne spôsobu a procesu uplatňovania zodpovednosti za vady výrobku, resp. 

služieb, nakoľko by mal obsahovať informácie podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa 

a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Absenciou reklamačného poriadku bol 

spotrebiteľ ukrátený na svojom práve na informácie a zároveň, bol tento nedostatok spôsobilý 

privodiť mu majetkovú ujmu v kontexte prípadného uplatňovania si práva zo zodpovednosti za 

vady kúpeného výrobku, resp. služby. Minimálne náležitosti reklamačného poriadku upravuje 

§ 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom ich úlohou je uľahčiť spotrebiteľovi 

reklamačný proces a objasniť mu jeho práva v súvislosti s uplatňovaním si zodpovednosti za 

vady predanej veci alebo služby. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň, 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02550417. 

 

 

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/0392/99/2017                                                         Dňa : 16.04.2018 

 

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 – INLUX s.r.o., Farského 26, 851 01 

Bratislava, IČO: 35 914 602, kontrola vykonaná dňa 07.06.2016 a 04.10.2016 v prevádzke 

Svietidlá INLUX, Farského 26, Bratislava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0155/01/2016, zo dňa 

31.05.2017, 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 250,- EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur, pre 

porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 6 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa  

§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

     Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0155/01/16, 

zo dňa 31.05.2017, 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 – INLUX s.r.o. - peňažnú pokutu 

vo výške  250,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 6 

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

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 07.06.2016 a 04.10.2016 v prevádzke 

Svietidlá INLUX, Farského 26, Bratislava zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil 

povinnosť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť 

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

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a porušil povinnosť 

poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie 

najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov 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 pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom 

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

niektorých zákonov); poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho 



zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie uplatnenej počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy; čo účastník konania porušil. 

     Dňa  07.06.2016 a 04.10.2016 v prevádzke Svietidlá INLUX, Farského 26, Bratislava bolo 

inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť pred uzavretím 

zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), nakoľko v kontrolovanej prevádzke žiadnym spôsobom 

nezabezpečil informáciu pre spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených týmto zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Pri výkone kontroly bolo zistené, že predávajúci vybavil reklamáciu spotrebiteľky p. ..., 

uplatnenú dňa 23.01.2016 zameranú na kvalitatívne nedostatky výrobku – Lampa štipcová 

AB1G24801A05 v hodnote 21€ zamietnutím dňa 26.01.2016 (reklamačný lístok zo dňa 

23.01.2016, ktorý spotrebiteľka odmietla podpísať), pričom neposkytol spotrebiteľke kópiu 

odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa jej 

vybavenia. 

     Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 10a ods. 1 písm. k) a § 18  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 aj keď si pripúšťa malé pochybenie 

v nedoložení znaleckého posudku vypracovaného výrobcom zákazníčke, vzhľadom na: 

- evidentné mechanické poškodenie tovaru zákazníčkou; 

- odmietnutie prevzatia podpísania reklamačného lístku zákazníčkou; 

- doložené výpovede všetkých zúčastnených pracovníkov  predajne (svedkov udalosti 

o odmietnutí prevzatia a seriózneho riešenia reklamačnej udalosti); 

- predložený znalecký posudok výrobcu kontrolórom SOI; 

 - jeho súčinnosť s kontrolnými orgánmi SOI ako aj zdĺhavé vyšetrovanie a dokazovanie 

priebehu reklamačnej udalosti Vás žiadame o prehodnotenie a zníženie výšky uloženej pokuty 

250 eur, ktorá je pre  neho vzhľadom na hospodárske výsledky likvidačná. Účastník konania 

chce podotknúť, že ročne vybaví desiatky reklamácií skoro všetky v prospech zákazníkov. Toto 

je výnimočný prípad v priebehu 25 ročného podnikania, kedy aj predajca musí občas povedať 

NIE. Poukazuje na to, že SOI stojí len na strane spotrebiteľov a výberu neadekvátnych pokút 

a neustálom vylepšovaní zákonov a nariadení len v prospech jednej strany.  

     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 § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa odvolací orgán 

má za to, že účastník konania sa dopustil porušenia predmetného zákona.  

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 § 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; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od 

spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace 

s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu 

odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo 

dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9. 

Účastník konania uvedenú povinnosť nesplnil, čo potvrdil aj v stanovisku k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 04.10.2016, že zákazníčke neposkytol odborné posúdenie, pretože sa jednalo 

o jasný prípad mechanického poškodenia. Účastník konania je objektívne zodpovedný za 

zistený stav a námietky subjektívneho charakteru nemožno akceptovať ako odvolací dôvod. 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 preto pristúpil k uloženiu pokuty.  

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 nepredložení odborného 

posúdenia spotrebiteľovi, porušením povinnosti pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon  

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

niektorých zákonov) odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí 

druhostupňového správneho orgánu. Účastníkovi konania napriek závažnosti jeho konania bola 

uložená pokuta vo výške 250 eur, ktorá v korelácii s maximálnou výškou sankcie, ktorú môže 

správny orgán uložiť za preukázané porušenie povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje na najnižšej 

hranici dolnej hranici, vzhľadom na okolnosti posudzovaného prípadu. 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. 

     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 

07.06.2016 a 04.10.2016. 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 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti pri neinformovaní spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov je inštitút, ktorý vnáša na stranu spotrebiteľa 

zmierlivejšiu formu riešenia sporov a je základnou povinnosťou účastníka konania ho o tejto 

možnosti informovať. 



     Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na to, že nepredložením odborného 

posúdenia pri zamietnutí reklamácie spotrebiteľovi účastník konania ukrátil spotrebiteľa na 

jeho práve na riadne vybavenie reklamácie v lehote uloženej zákonom. 

    Správny orgán prihliadol 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. 

     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-

01550116. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0011/99/2018                                                               Dňa : 13.04.2018 

 

 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 – Vladimíra Krnáčová, miesto podnikania: 

A.H. Škultétyho 2656/115, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 34 920 234, na základe kontroly 

zariadenia detského ihriska nachádzajúceho sa pri reštaurácii ADUB, A.H. Škultétyho 115, 

Veľký Krtíš (ďalej len „ZDI“), vykonanej dňa 19.07.2017 a dňa 20.07.2017, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0252/06/2017 zo dňa 23.11.2017, 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 1 500,- EUR, 

slovom: jedentisícpäťsto 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/0252/06/2017 zo dňa 

23.11.2017 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 – Vladimíra Krnáčová - peňažnú 

pokutu vo výške 1 500,- €, 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  19.07.2017 a dňa 20.07.2017 v zariadení 

detského ihriska nachádzajúceho sa pri reštaurácii ADUB, A.H. Škultétyho 115, Veľký Krtíš 

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 19.07.2017 a dňa 20.07.2017 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: 



- Nevyhovujúce zábrany na plošine dreveného domčeka so šmýkačkou, čím neboli splnené 

požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 čl. 4.2.4.4, v zmysle ktorého musia zábrany 

obklopovať zo všetkých strán okrem priestoru, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné otvory, 

ktoré musia byť na každom hracom prvku, na zábranách nesmú existovať nijaké medziľahlé 

vodorovné alebo takmer vodorovné priečne tyče alebo hrady, ktoré by mohli deti pri pokusoch 

o lezenie použiť ako stupeň, konštrukcia hornej zábrany má byť taká, aby deti nelákalo na nej 

stáť alebo sedieť, výplň zábran tiež nemá lákať po nich liezť, výška hornej zábrany musí byť 

najmenej 700 mm od povrchu plošiny, keď v čase kontroly bola zistená výška hornej zábrany 

na plošinách domčeka 590 – 610 mm, 

- Prekážky v priestore pádu, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN  

1176-1:2009 čl. 4.2.8.4, v zmysle ktorého priestor pádu nesmie obsahovať nijaké prekážky, na 

ktoré by používateľ mohol spadnúť a spôsobiť si zranenia, keď v čase kontroly v priestore pádu 

plošiny s domčekom sa nachádzalo betónové ohraničenie široké 5 cm, na ktoré by mohol 

používateľ ZDI spadnúť a spôsobiť si zranenia, 

- Vyčnievajúce matice skrutiek viac ako o 8 mm, čím neboli splnené požiadavky v zmysle 

normy STN EN 1176-1:2009 čl. 4.2.5, v zmysle ktorého sa musia vyčnievajúce závity 

svorníkov trvalo zakryť, keď v čase kontroly sa na konštrukcii dreveného domčeka nachádzali 

vyčnievajúce matice skrutiek viac ako 8 mm, 

- Vyčnievajúce základy nad úroveň hry, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN 

EN 1176-1:2009 čl. 4.2.14, v zmysle ktorého sa musia základy navrhnúť tak, aby neboli 

zdrojom ohrozenia, základy sa musia inštalovať alebo použiť tak, aby bola podmurovka, opora 

a pripevňovacie prvky najmenej 400 mm pod úrovňou plochy na hranie alebo aby boli horné 

plochy základov uložené najmenej 200 mm pod povrchom, keď v čase kontroly pod 

konštrukciou hojdačky boli zistené vyčnievajúce betónové kocky nad úroveň hry, 

- Nesprávna výška priečnika na prídavnej šmýkačke, čím neboli splnené požiadavky v zmysle 

normy STN EN 1176-3:2009 čl. 2, v zmysle ktorého musia mať všetky prídavné šmýkačky 

s výškou pádu väčšou ako 1000 mm priečnik umiestnený cez prístupový otvor, priečnik sa musí 

umiestniť medzi ochranné zábradlie alebo medzi zábranu plošiny a začiatok šmýkacej časti, 

výška priečnika musí byť od 600 mm do 900 mm nad miestom nasadnutia, keď v čase kontroly 

mala prídavná šmýkačka s výškou pádu väčšou ako 1000 mm (1400 mm) umiestnený priečnik 

vo výške 540 mm. 

 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 1176-3:2009 

Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky 

a skúšobné metódy na šmýkačky, 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 skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali 

zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že dňa 24.07.2017 zaslal vyjadrenie 

k priebehu kontroly, v ktorom uviedol, že kontrola vykonaná inšpektormi SOI zo dňa 

19.07.2017 bola neadresná, a to z dôvodu, že predmetom tejto kontroly nebolo reštauračné 

zariadenie, ale zariadenie detského ihriska, ktoré sa nachádza na nehnuteľnostiach, ktoré sú 

vedené na LV č. ... pre obec a katastrálne územie Veľký Krtíš, ktorých vlastníkom je ..., a teda 

označené detské ihrisko nie je majetkom osoby, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri 



a označené zariadenie detského ihriska je vyhradené na súkromné účely (pre dcéru). Účastník 

konania ďalej v odvolaní citoval ustanovenie § 2 ods. 2 a § 6 ods. 1 Obchodného zákonníka, 

taktiež citoval ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastníka konania 

uvádza, že prevádzkuje pohostinskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, a že daná 

záhrada s rodinným ihriskom nie je predmetom podnikania. Účastník konania má za to, že 

inšpektori SOI vstúpili na cudzí pozemok bez povolenia majiteľa. Účastník konania 

poznamenal, že aj napriek skutočnosti, že sa jedná o zariadenie detského ihriska využívaného 

na súkromné účely, ako prejav dobrej vôle a maximálnej spolupráce s Inšpektorátom SOI 

v Banskej Bystrici dňa 27.07.2017 zaslal elektronickou poštou fotodokumentáciu o splnení 

opatrenia, ktoré bolo v rámci kontroly uložené, kde predmetné detské ihrisko účastník konania 

oblepil výstražnou páskou a pripevnil naň výstražnú tabuľu so zákazom používania. Účastník 

konania opätovne namietal, že správny orgán nebral pri svojej kontrole do úvahy skutočnosť, 

že ihrisko, ktoré sa nachádza pred reštauračným zariadením nie je prevádzkou zariadení 

detského ihriska, ale súkromným ihriskom pre dieťa účastníka konania, ktoré bolo zhotovené 

pre radosť dieťaťa s tým, že dieťa sa na ňom hrá výlučne pod dozorom rodičov a na ich 

zodpovednosť. Účastník konania uvádza, že nie je prevádzkovateľom zariadenia detského 

ihriska, nakoľko v rámci živnosti má uvedené len 2 predmety podnikania, a to: Maloobchodná 

činnosť v rozsahu voľných živností a Pohostinská činnosť. Účastník konania trvá na tom, že 

odstránenie nedostatkov predstavuje len snahu o spoluprácu, a že vykonanie tejto kontroly 

nespadá pod pôsobnosť Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, nakoľko 

Inšpektorát má oprávnenie kontrolovať len podnikateľské subjekty. Účastník konania taktiež 

uviedol, že nevyhnutnou súčasťou funkcií kontroly je aj nápravná funkcia. Podľa vyjadrenia 

účastníka konania sa má činnosť kontrolných orgánov v rámci nápravnej funkcie upriamiť na 

to, ktoré nedostatky sa majú odstrániť a v akých časových intervaloch a tiež na to, či sa 

nedostatky odstránili. Účastník konania poznamenal, že správny orgán mohol rozhodnúť aj 

takým spôsobom, že mu pokutu neuloží, nakoľko môže uplatniť správnu úvahu, aj napriek tomu 

však bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 1 500,- €. Účastník konania v ďalšej 

časti odvolania citoval ustanovenie § 32 ods. 1, ods. 2 a § 34 ods. 1 Správneho poriadku, 

ustanovenie § 1 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“) a ustanovenie § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania v odvolaní opakovanie uviedol, že prvostupňový 

správny orgán ignoroval skutočnosť, že prevádzkovanie detského ihriska nie je predmetom jeho 

podnikania. Účastník konania uvádza, že vykonaním kontroly prišlo k porušeniu jeho 

občianskych práv, pričom má za to, že kontrola bola účelová, neobjektívna, povrchná 

a skutkový stav nebol náležite zistený. Účastník konania opätovne uviedol, že prevádzkuje 

výlučne len budovu, v ktorej sa nachádza reštauračné zariadenie a nikdy ako živnostník 

neprevádzkoval zariadenie detského ihriska. Záverom účastník konania uvádza, že na základe 

vyššie uvedených skutočností navrhuje odvolaciemu správnemu orgánu, aby vydal 

rozhodnutie, ktorým vyhovie odvolaniu účastníka konania a rozhodnutie Inšpektorátu SOI 

v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0252/06/2017 zo dňa 23.11.2017 zruší 

v celom rozsahu. 

 Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu 

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

a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie 

sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia. Z podkladov k rozhodnutiu jasne 

vyplýva, že účastník konania porušil povinnosť uloženú mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Odvolací orgán sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového správneho orgánu obsiahnutými 

v odôvodnení rozhodnutia. Námietky účastníka konania žiadnym spôsobom nezbavujú 

účastníka konania zodpovednosti za porušenie ustanovenia 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. 

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

predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 

použitie“. 

 K námietke účastníka konania ohľadom skutočnosti, že predmetom kontroly nebolo 

reštauračné zariadenie, ale zariadenie detského ihriska, ktoré sa nachádza na nehnuteľnostiach 

vedených na LV č. ..., a teda označené detské ihrisko nie je majetkom osoby, ktorá je zapísaná 

v živnostenskom registri, označené zariadenie detského ihriska je vyhradené na súkromné účely 

(pre dcéru účastníka konania), a že ihrisko, ktoré sa nachádza pred reštauračným zariadením 

nie je prevádzkou zariadení detského ihriska, ale súkromným ihriskom pre dieťa účastníka 

konania, ktoré bolo zhotovené pre radosť dieťaťa s tým, že dieťa sa na ňom hrá výlučne pod 

dozorom rodičov a na ich zodpovednosť, odvolací orgán uvádza, že uvedená námietka je pre 

určenie zodpovednosti irelevantná, nakoľko sa ZDI nachádzalo na pozemku účastníka konania. 

Rovnako irelevantná a zároveň nepravdivá je podľa odvolacieho správneho orgánu aj 

skutočnosť, že ZDI bolo vyhradené na súkromné účely (pre dcéru účastníka konania), nakoľko 

odvolací orgán má z inšpekčného záznamu, ako aj z fotodokumentácie ZDI, ktorá tvorí prílohu 

inšpekčného záznamu jednoznačne preukázané, že predmetné ZDI nebolo využívané výhradne 

na súkromné účely, keďže v čase kontroly dňa 19.07.2017 bolo detské ihrisko označené 

oznamom: „DETSKÉ IHRISKO LEN PRE ZÁKAZNÍKOV REŠTAURÁCIE ADUB. 

Bezpečnostné pokyny: - vstup na detské ihrisko je povolené len pod dohľadom rodiča, alebo 

dospelej osoby, - vstup na vlastnú zodpovednosť, - zákaz konzumácie nápojov, jedla, žuvačiek 

alebo cukríkov v ústach a pod. na ihrisku, - pri skákaní je zakázané robiť saltá a dopadať na 

kolená, - vstup na trampolínu je povolený len po jednom, - do priestoru trampolíny vstupujte 

bosí, bez akýchkoľvek ostrých predmetov, - vstup na šmýkačku je povolený len po jednom“. 

Odvolací správny orgán má za to, že v čase kontroly dňa 19.07.2017 nebolo kontrolované ZDI 

označené nijakým oznamom o zákaze používania a zároveň nebol nijakým spôsobom 

zamedzený prístup verejnosti za účelom použitia detského ihriska. Aj napriek skutočnosti, že 

v ozname, ktorý sa nachádzal pri ZDI bolo uvedené „- vstup na vlastnú zodpovednosť“, má 

odvolací orgán za to, že nejde o liberačný dôvod a vzhľadom na objektívnu zodpovednosť 

vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá účastník konania za ohrozenie 

právom chráneného záujmu – bezpečnosti detských spotrebiteľov. Odvolací orgán zároveň 

dopĺňa, že v čase kontroly dňa 20.07.2017 už bol na konštrukcii dreveného domčeka 

umiestnený oznam: „Zákaz používania ihriska, slúži len na súkromné účely. Použitie na vlastnú 

zodpovednosť, v doprovode dospelej osoby – rodiča. rozhodnutie obchodnej inšpekcie SR“. 

Uvedený oznam sa nachádzal aj na stoloch reštaurácie ADUB a bol ním prelepený aj pôvodný 

oznam zo dňa 19.07.2017. Odvolací orgán uvádza, že ak by detské ihrisko, ktoré sa nachádza 

pred reštauračným zariadením, nebolo prevádzkou zariadení detského ihriska, ale súkromným 

ihriskom pre dieťa účastníka konania tak, ako to v odvolaní tvrdí účastník konania, oznam 

o zákaze používania detského ihriska a o jeho využití len na súkromné účely by sa nachádzal 

na ZDI už v čase kontroly dňa 19.07.2017. Na základe uvedeného správny orgán postihoval za 

zistené nedostatky účastníka konania ako prevádzkovateľa a zároveň zhotoviteľa inštalovaného 

a používaného ZDI. 

 K tvrdeniam účastníka konania, že inšpektori SOI vstúpili na cudzí pozemok bez povolenia 

majiteľa, a že vykonaním kontroly prišlo k porušeniu jeho občianskych práv, pričom má za to, 

že kontrola bola účelová, neobjektívna, povrchná a skutkový stav nebol náležite zistený, 

odvolací správny orgán uvádza, že považuje predmetné tvrdenia účastníka konania za 

subjektívne, právne irelevantné a nepreukázané s cieľom vyhnúť sa plneniu povinnosti uloženej 

účastníkovi konania rozhodnutím č. P/0252/06/2017 zo dňa 23.11.2017. K námietke účastníka 



konania, že inšpektori SOI vstúpili na cudzí pozemok bez povolenia majiteľa, odvolací orgán 

nevzhliadol ako k právne relevantnej preto, lebo v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 písm. a) 

zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu „Inšpektor je pri kontrole oprávnený vstupovať do 

prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, 

predajom výrobkov a poskytovaním služieb; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť týmto 

dotknutá“. Odvolací orgán má na základe vyššie uvedeného za to, že prevádzkovanie ZDI, 

ktoré sa nachádza na pozemku účastníka konania, súvisí s poskytovaním služieb zo strany 

účastníka konania, keďže ako už bolo spomenuté vyššie, v čase kontroly dňa 19.07.2017 bolo 

predmetné ZDI označené oznamom: „DETSKÉ IHRISKO LEN PRE ZÁKAZNÍKOV 

REŠTAURÁCIE ADUB...“. Odvolací orgán zároveň uvádza, že postup inšpektorov SOI pri 

výkone kontrolnej činnosti vrátane pôsobnosti SOI a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje 

zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý bol podľa 

názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Kontrola inšpektorov SOI spočívala 

v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. ustanoveným všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Vyhotovením tohto porovnania bol výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého bolo 

zrejmé zameranie kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali inšpekčný záznam 

z vykonanej kontroly, postupovali pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi, 

vychádzali len z vlastných zistení, objektívne zistili a posúdili skutkový stav, k osobe prítomnej 

pri kontrole sa správali nepredpojato a korektne. Odvolací orgán zároveň dopĺňa, že dôkazný 

prostriedok – inšpekčný záznam bol získaný v súlade so zákonom a v štádiu jeho získania 

nedošlo k žiadnym procesnoprávnym vadám, keď inšpektori SOI postupovali štandardným 

a zaužívaným spôsobom vhodným pre daný typ kontroly. Odvolací orgán vyhodnotil dôkaz 

vyplývajúci z uvedeného dôkazného prostriedku, teda obsah inšpekčného záznamu ako 

relevantný a významný pre konštatovanie o porušení povinnosti, za nedodržanie ktorej 

zodpovedá účastník konania. 

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

že aj napriek skutočnosti, že sa jedná o zariadenia detského ihriska využívaného na súkromné 

účely, ako prejav dobrej vôle a maximálnej spolupráce s Inšpektorátom SOI v Banskej Bystrici 

dňa 27.07.2017 zaslal elektronickou poštou fotodokumentáciu o splnení opatrenia, ktoré bolo 

v rámci kontroly uložené, kde predmetné detské ihrisko účastník konania oblepil výstražnou 

páskou a pripevnil naň výstražnú tabuľu so zákazom používania, 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 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, t. j. je povinnosťou účastníka konania 

zabezpečiť súlad ZDI s aktuálne platnými právnymi normami.  

 Odvolací orgán nemohol prihliadnuť ani na argument účastníka konania, že nie je 

prevádzkovateľom zariadenia detského ihriska, nakoľko v rámci živnosti má uvedené len  

2 predmety podnikania, a to: Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností a Pohostinská 

činnosť, a že v rámci jeho živnostenského oprávnenia nie je prevádzkovanie detského ihriska 

alebo iných športovísk v zmysle por. č. 9301 - Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení 

slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu evidované v zozname voľných živností. Odvolací 

správny orgán k uvedenému poznamenáva, že účastníkom konania uvádzaný zoznam voľných 

živností predstavuje len zoznam odporúčaných označení voľných živností (ďalej len „zoznam“) 

a ich bližšie vymedzenie, ktoré podľa zákona č. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 25 ods. 3) má Ministerstvo vnútra SR zverejniť na 

svojej internetovej stránke. Nosným účelom tohto opatrenia je snaha o sprehľadnenie výberu 

neregulovaných živností v usporiadanej podobe, odstránenie nejednotného postupu 

živnostenských úradov pri posudzovaní označenia (špecifikácie) predmetov podnikania, 

odstránenie administratívnych prieťahov pri osvedčovaní splnenia podmienok prevádzkovania 

živnosti, a tým aj celkové zjednodušenie a odbyrokratizovanie výkonu štátnej správy na úseku 

živnostenského podnikania. Odvolací orgán ďalej uvádza, že vypracovaný materiál v tomto 

chápaní nemá ambíciu ani možnosť mať charakter záväzného zoznamu (úplného výpočtu) 

ohlasovacích voľných živností. Naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého môže 

záujemca o podnikanie na území Slovenskej republiky uviesť aj iné označenie živnosti. 

Podmienkou však je, aby bola pri takomto postupe dodržaná požiadavka určitosti 

a zrozumiteľnosti predmetu podnikania, ktorá je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní 

označenia živnosti v správnom (živnostenskom) konaní. Na základe vyššie uvedeného má 

odvolací orgán za to, že aj prevádzkovanie ZDI, ktoré je zabezpečené v súvislosti s podnikaním 

patrí medzi voľné živnosti, aj napriek skutočnosti, že sa v predmetnom zozname nenachádza. 

Odvolací správny orgán zároveň dopĺňa, že skutočnosť, že pri reštaurácii ADUB bolo 

umiestnené predmetné ZDI, pri ktorom sa nachádzal oznam: „DETSKÉ IHRISKO LEN PRE 

ZÁKAZNÍKOV REŠTAURÁCIE ADUB...“ predstavuje pre týchto zákazníkov, najmä pre ich 

maloleté deti lákadlo, resp. slúži na spríjemnenie ich pobytu v reštauračnom zariadení účastníka 

konania, t. j. aj na základe týchto skutočností má odvolací orgán za to, že účastník konania 

zodpovedá za zistené nedostatky ako prevádzkovateľ a zároveň zhotoviteľ inštalovaného 

a používaného ZDI. 

 Účastník konania zároveň namietal, že nevyhnutnou súčasťou funkcií kontroly je aj 

nápravná funkcia, a že činnosť kontrolných orgánov sa má v rámci nápravnej funkcie upriamiť 

na to, ktoré nedostatky sa majú odstrániť a v akých časových intervaloch a tiež na to, či sa 

nedostatky odstránili. Účastník konania poznamenal, že správny orgán mohol rozhodnúť aj 

takým spôsobom, že mu pokutu neuloží, nakoľko môže uplatniť správnu úvahu, aj napriek tomu 

však bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 1 500,- €. K uvedenému 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. 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, neopodstatnené a účelové. 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. nevyhovujúce zábrany na plošine dreveného domčeka so 

šmýkačkou; prekážky v priestore pádu; vyčnievajúce matice skrutiek viac ako o 8 mm; 

vyčnievajúce základy nad úroveň hry;...). 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 1176-3 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: 

02520617. 

 

 

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/0177/99/2017                                                           Dňa : 11.04.2018 

 

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 – LABAŠ s.r.o., so 

sídlom: Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36 183 181, kontrola vykonaná dňa 08.11.2016 

v prevádzkarni: Supermarket FRESH, Trieda SNP č. 88, Košice; kontrola vykonaná dňa 

08.11.2016 v prevádzkarni: Supermarket FRESH, Hronská 14, Košice, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,  

č. P/0479/08/16, zo dňa 23.02.2017, 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 1 000,00 EUR, 

slovom: jedentisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 8 ods. 

1 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. d) vyššie cit. 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0479/08/16, zo dňa 

23.02.2017 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – LABAŠ s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 1 000,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 

a § 8 ods. 1 písm. b) a pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7  

ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 08.11.2016 v prevádzkarňach účastníka 

konania zistené, že účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky 

v spotrebiteľských zmluvách. 

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 dodržiavať zákaz používať 

nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bola dňa 08.11.2016 vykonaná kontrola v prevádzkarni: Supermarket 

FRESH, Trieda SNP č. 88, Košice a dňa 08.11.2016 bola vykonaná kontrola v prevádzkarni: 



Supermarket FRESH, Hronská 14, Košice. Pri výkone kontrol, zameraných na prešetrenie 

písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 1157/16 bolo zistené, 

že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie zákazu a povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) 

zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého sa obchodná praktika 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 vo vzťahu 

k hlavným znakom produktu, ako je aj jeho dostupnosť, keď kontrolou vykonanou dňa 

08.11.2016 v prevádzkarni Supermarket FRESH, Trieda SNP 88, Košice bolo zistené, že ku 

dňu začatia akcie platnej od 21.10.2016 sa v ponuke na predaj nenachádzal 1 druh výrobku – 

Kája párky, ktorého ponuka bola deklarovaná v akciovom letáku (platnosť od 21.10.2016 do 

07.11.2016). 

Ďalej bolo vykonanou kontrolou zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie 

zákazu a povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého 

predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, 

v nadväznosti na § 7 ods. 1 cit. zákona, z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej praktiky 

pred vykonaním obchodnej transakcie, v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) cit. zákona, v zmysle 

ktorého sa 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 vo vzťahu k cene, keď v čase kontroly dňa 

08.11.2016, vykonanej v prevádzkarni Supermarket FRESH, Hronská 14, Košice, sa v ponuke 

na predaj nachádzal 1 druh výrobku – pomaranče II. trieda, ktorý bol označený nesprávnou 

informáciou o cene, nakoľko jednotková cena výrobku uvedená na cenovke bola nižšia ako 

jednotková cena výrobku evidovaná v cenovej evidencii, čím došlo k naplneniu znakov 

klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie 

spotrebiteľa. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol doterajší priebeh konania, dôvody, ktoré 

viedli k vydaniu rozhodnutia a svoju doterajšiu argumentáciu. Účastník konania má za to, že 

správny orgán vychádzal z nespoľahlivo, nedostatočného a neobjektívneho zisteného stavu, 

a vec nesprávne právne posúdil. Účastníkovi konania bolo taktiež upreté právo na obhajobu 

a právo na riadny proces.  

 Účastník konania opätovne namieta nevysporiadanie sa s otázkou, ktorá osoba bola 

objednávateľom a ktorá šíriteľom predmetného akciového letáku, pričom nie je uvedený ani 

názov akciového letáku. Taktiež napáda neuvedenie súvisu akciového letáku s účastníkom 

konania do podkladov pre rozhodnutie a rozhodnutia samotného. Ďalej cituje ustanovenia 

zákona o reklame. Účastník konania uvádza, že je povinnosťou správneho orgánu dokázať vinu 

účastníka konania bez akýchkoľvek pochybností a zákonným spôsobom, čo podľa jeho názoru 

v tomto prípade absentuje. Z rozhodnutia nie je zistiteľná skutočnosť, či správny orgán pri 

určení pokuty prihliadal dostatočne na okolnosti, za ktorých k spáchaniu správneho deliktu 

mohlo dôjsť, a či vôbec došlo k porušeniu právnych povinností účastníka konania v časti 

porušenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa názoru účastníka konania 

nepostačuje ani prípadné doloženie predmetného letáku do spisu, nakoľko táto skutočnosť nie 

je zdokumentovaná v inšpekčnom zázname. Účastník konania ďalej cituje druhostupňové 

rozhodnutie správneho orgánu č. SK/0657/99/2015 zo dňa 29.12.2015, pričom uvádza, že ide 

o identický prípad, dokonca aj v uvedenom prípade bol účastníkom konania účastník konania. 

Správny orgán podľa účastníka konania vec nesprávne právne posúdil, resp. posúdil inak ako 

je uvedené v podklade pre rozhodnutie, nakoľko výsledkom porušenia malo byť porušenie § 4 

ods. 1 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania odôvodňuje svoje odvolanie 

tým, že správny orgán nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania,  



aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na 

spravodlivý proces; správny orgán rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci; 

správny orgán sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe nadriadeného druhostupňového 

orgánu.  

Účastník konania ďalej nesúhlasí s odôvodnením správneho orgánu ohľadne 

fotodokumentácie, nakoľko vidí jej neurčitosť a nezrozumiteľnosť v podstatných náležitostiach 

tejto fotodokumentácie, ktorými sú: dôkaz, že bola vyhotovená v prevádzke účastníka konania, 

dôkaz o dátume a čase jej vyhotovenia a dôkaz, akým zariadením mala byť vyhotovená. 

Účastník konania naviac konštatuje, že pokiaľ inšpektori vyhotovili fotodokumentáciu 

súkromnými alebo služobnými mobilnými telefónmi, tak nie je možné preskúmať, aká 

fotodokumentácia sa ešte v týchto zariadeniach nachádza, nakoľko inšpektori môžu 

zabezpečovať fotodokumentáciu aj v iných prevádzkach iného podnikateľského subjektu, resp. 

u účastníka konania, ale v inom čase, keď cena pomarančov mohla byť na cenovke rovnaká ako 

v cenovej evidencii. Prítomnosť inšpektora v kontrolovanej prevádzke aj mimo jeho pracovnej 

doby nie je vylúčená. K preukázaniu týchto skutočností správny orgán nezabezpečil žiaden 

relevantný dôkaz, aby jeho odôvodnenie o irelevantnosti námietky účastníka konania 

nadobudlo dôveryhodnosť aj na základe vecného základu, nielen domnienky správneho orgánu, 

a potom by účastník konania nemal dôvod na uvedené pochybnosti. Účastník konania v tejto 

časti odôvodňuje svoje odvolanie tým, že správny orgán nesprávnym procesným postupom 

znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že 

došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces; správny orgán rozhodol na základe nesprávneho 

právneho posúdenia veci. 

Účastník konania tvrdí, že správny orgán neuviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia 

konkrétne, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ale len nedostatočne a nezákonne 

uviedol v odôvodnení „...po preskúmaní všetkých podkladov...“ Podľa účastníka konania musí 

administratívny spis niekoľko podkladov, akými sú inšpekčné záznamy, vyjadrenie účastníka 

konania k oznámeniu o začatí správneho konania, oznámenie o začatí správneho konania, 

prípadne iné podklady, o ktorých účastník konania nemá vedomosť a správny orgán ich 

nedoručil spolu s oznámením o začatí správneho konania. Podľa účastníka konania musí 

správny orgán uviesť do odôvodnenia rozhodnutia. Správny orgán neuviedol konkrétne, ktoré 

podklady použil na rozhodnutie, ktoré podklady nepoužil, a z akých dôvodov ich nepoužil, čo 

je v rozpore s § 47 ods. 3 Správneho poriadku. 

Účastník konania namieta nenariadenie ústneho pojednávania, čím mu znemožnil 

uplatnenie s i základných práv na spravodlivý súdny proces, aj keď sa o to výslovne dožadoval 

vo vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania, že stavy v obidvoch inšpekčných 

záznamoch sú zadokumentované neobjektívne a nedostatočne. Nakoľko účastník konania 

zistenia inšpektorov od začiatku rozporoval, mal sa skutkový stav objektívne a dostatočne 

objasniť za osobnej prítomnosti účastníka konania v zastúpení konateľa spoločnosti. Účastník 

konania uvádza, že povaha veci si priam vyžadovala nariadenie ústneho pojednávania, nakoľko 

išlo o zistenia, ktoré neboli vykonané zákonným spôsobom. Účastník konania uvádza, že 

v danom prípade sa jedná o vec trestného obvinenia, a z toho dôvodu malo byť nariadené ústne 

pojednávanie. Ďalej cituje čl. 48 ods. ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 50 Ústavy 

Slovenskej republiky v nadväznosti na § 163 ods. 1 (zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní 

súdnom (trestný poriadok)). Odvoláva sa skrz Ústavu Slovenskej republiky na čl. 38 ods. 2 

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Účastník konania uvádza, 

že sa ústneho pojednávania nevzdal, avšak správny orgán toto jeho právo odoprel bez 

relevantného odôvodnenia. Účastník konania sa odvoláva na svoje právo byť vypočutý. Ďalej 

cituje ustanovenie § 2 ods. 7 Trestného zákona. Na podporu svojho tvrdenia cituje rozsudky 

súdov. 



V ďalšej časti účastník konania identifikuje hlavné podklady uvedené v rozhodnutí – 

inšpekčné záznamy z vykonaných kontrol, pričom podáva námietku na relevantnosť týchto 

dôkazov. Účastník konania opätovne opakuje svoje tvrdenia ohľadne potreby zistenia osoby 

šíriteľa a objednávateľa akciového letáku, identifikáciu zariadenia. Účastník konania tvrdí, že 

vôbec nebol informačne vyťažený zo strany správneho orgánu. Taktiež sa venuje teórii 

vykonávaniu dôkazov, dôkazných prostriedkov, ako by mal správny orgán pri svojej činnosti 

postupovať. Záverom uvádza, že pokuta vzhľadom na jej výšku výraznejšie zasiahla do jeho 

základných práv, pričom pri jej ukladaní nemohol byť vylúčený prípadný diskriminačný a aj 

subjektívny efekt voči jeho osobe. Podľa názoru účastníka konania pokuta uložená v tak 

vysokej sume nebola veľmi dobre správnym orgánom zdôvodnená. 

Na základe vyššie uvedených skutočností účastník konania považuje prvostupňové 

rozhodnutie za nezákonné a nepreskúmateľné a žiada o zrušenie predmetného rozhodnutia 

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 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.  

K jednotlivým námietkam účastníka konania odvolací orgán uvádza, že čo sa týka námietky 

účastníka konania ohľadne nevysporiadanie sa správneho orgánu so zodpovednosťou za 

„akciový leták“, akceptuje odôvodnenie prvostupňového správneho orgánu vyjadreného 

v odôvodnení svojho rozhodnutia v ostatnom odseku na strane 4 a v prvom odseku na strane 5 

napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán nevzhliada k žiadnej pochybnosti ohľadne 

predmetného letáku, nakoľko ten je naďalej dostupný online na webovej stránke: 

https://letakovo.odpadnes.sk/fresh/letak-9628.html, z čoho je nepochybný súvis s účastníkom 

konania, nakoľko v záhlaví predmetného letáku L15-V, platného od 21.10.2016 do 07.11.2016, 

sa nachádza logo potravín FRESH, pričom na konci letáku sa nachádza výpočet prevádzok 

farebne odlíšených (zelenou farbou) spolu s textom, že predmetné prevádzky patria priamo 

spoločnosti LABAŠ, s.r.o. (kde je uvedená aj konkrétne dotknutá prevádzka Košice: 

Supermarket FRESH, Trieda SNP, 88). Z uvedeného dôvodu odvolací orgán nemá žiadne 

pochybnosti o súvise predmetného akciového letáku s účastníkom konania. Uvedené 

potvrdzuje aj obsah podania samotného pisateľa podnetu, ktorý na predmetné konanie 

poukazoval, pričom doložil aj predmetný akciový leták s odôvodnením, že takéto konanie zo 

strany účastníka konania nebolo ojedinelou záležitosťou. Vykonanou kontrolou, ktorá bola 

zameraná na prešetrenie tohto podnetu pisateľa, bolo preukázané, že sa predmetný skutok stal, 

a teda predávajúci porušil svoje povinnosti dané zákonom o ochrane spotrebiteľa. Čo sa týka 

poukazu účastníka konania na zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, odvolací orgán uvádza, že 

účastník konania nebol postihovaný na základe cit. zákona a neposudzoval sa v pozícii šíriteľa 

reklamy alebo objednávateľa reklamy, ale postihovaný bol a pokuta mu bola uložená na základe 

zákona o ochrane spotrebiteľa v pozícii predávajúceho. Správny orgán nemal povinnosť 

definovať a ukladať pokutu podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, nakoľko sa nepreukázalo 

porušenie povinnosti podľa daného zákona. Odvolací orgán nesúhlasí s názorom účastníka 

konania o nepreskúmateľnosti výroku rozhodnutia vzhľadom na nepresné označenie letáku, 

nakoľko hlavným definičným znakom predmetného letáku bolo obdobie jeho platnosti, ktoré 

trvalo od 21.10.2016 do 07.11.2016. Z uvedeného dôvodu je odvolací orgán toho názoru, že 

takéto označenie akciového letáku bolo zo strany prvostupňového správneho orgánu 

dostatočné. Skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom, nakoľko nebola zistená 

existencia žiadneho iného letáku vzťahujúca sa na konkrétnu prevádzku (Supermarket FRESH, 

Trieda SNP, 88, Košice) v rozhodujúcom čase (od 21.10.2016 do 07.11.2016). K citovanému 

rozhodnutiu č. SK/0657/99/2015 zo dňa 29.12.2015 odvolací orgán uvádza, že predmetný 

https://letakovo.odpadnes.sk/fresh/letak-9628.html


prípad sa týkal odlišných ustanovení a porušení ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, 

konkrétne porušenia § 14a ods. 8 cit. zákona, ktorý však priamo odkazuje a nadväzuje na zákon 

o reklame, kde vysporiadanie sa s otázkou šíriteľa a objednávateľa reklamy bolo nevyhnutnou 

podmienkou k ďalšiemu pokračovaniu vo veci. Z toho dôvodu odvolací orgán nevzhliadol 

k námietke účastníka konania ako relevantnej a uvádza, že sa nejedná o identický prípad. 

K názoru účastníka konania, že „nepostačuje ani prípadné doloženie predmetného letáku 

do spisu, nakoľko táto skutočnosť nie je zdokumentovaná v inšpekčnom zázname“ odvolací 

orgán uvádza, že časti predmetného letáku sú súčasťou podania spotrebiteľa, pričom sú zároveň 

aj súčasťou Inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 08.11.2016. V spisovom materiály sú 

uvedené ako jeho príloha. 

Odvolací orgán ďalej nesúhlasí ani s ďalším názorom účastníka konania o nesprávnej 

právnej kvalifikácii veci a potrebe prekvalifikovania porušenia povinnosti. Základným účelom 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ako tomu napovedá samotný názov zákona, je ochrana 

spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany. Z uvedeného dôvodu predmetný zákon obsahuje 

viacero ustanovení, ktoré sa snažia pokryť širokú škálu možných situácií, ktoré môžu nastať. 

Z uvedeného dôvodu nie je možné vylúčiť ani situáciu, kedy určité protiprávne konanie 

predávajúceho môže napĺňať znaky dvoch alebo aj viacerých porušení ustanovení zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán sa však stotožňuje s názorom a postupom 

prvostupňového správneho orgánu, keď konanie účastníka konania posúdil ako nezabezpečenie 

dodržiavania zákazu a povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských 

zmluvách, v nadväznosti na § 7 ods. 1 cit. zákona, z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej 

praktiky pred vykonaním obchodnej transakcie, v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) cit. zákona, 

v zmysle ktorého sa 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 vo vzťahu k cene, keď v čase 

kontroly dňa 08.11.2016, vykonanej v prevádzkarni Supermarket FRESH, Hronská 14, Košice, 

sa v ponuke na predaj nachádzal 1 druh výrobku – pomaranče II. trieda, ktorý bol označený 

nesprávnou informáciou o cene, nakoľko jednotková cena výrobku uvedená na cenovke bola 

nižšia ako jednotková cena výrobku evidovaná v cenovej evidencii. Aj podľa názoru 

odvolacieho orgánu došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré bolo 

spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, a tým nie je dôvod na zmenu 

kvalifikácie protiprávneho konania účastníka konania. Taktiež platí, že porušenie povinnosti 

podľa účastníkom zmieneného porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a taktiež ani prvostupňovým správnym orgánom uvedené porušenie povinnosti 

podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, v nadväznosti na § 7 ods. 1 

cit. zákona, z ktorého vyplýva zákaz nekalej obchodnej praktiky pred vykonaním obchodnej 

transakcie, v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) cit., v časti pre uloženie pokuty neobsahuje rozdielne 

rozmedzie výšok, podľa ktorých by mal správny orgán uložiť účastníkovi konania pokutu. 

K žiadosti účastníka konania o odstránenie fotodokumentácie z inšpekčného záznamu 

odvolací orgán uvádza, že rovnako ako prvostupňový, tak ani odvolací orgán nevyhovuje jeho 

žiadosti.  

Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Inšpektor je pri kontrole 

oprávnený vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie 

zistených nedostatkov“.  

Podľa § 34 ods. 1 Správneho poriadku: „Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, 

ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi“. 

Podľa § 34 ods. 4 Správneho poriadku: „Vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu“. 



Podľa § 34 ods. 5 Správneho poriadku: „Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej 

úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti“. 

Odvolací orgán uvádza, že počas výkonu kontroly v Supermarkete FRESH, Hronská 14, 

Košice, ktorá začala dňa 08.11.2016 v čase o 09:20 hod., a ktorá trvala do 13:20 hod., mal 

účastník konania, resp. jeho zákonný zástupca dostatočný časový priestor na negáciu zistení 

inšpektorov SOI, resp. upozorniť na nesúlad medzi reálnym stavom, zisteným skutkovým 

stavom a zadokumentovaným skutkovým stavom, pričom vedúca supermarketu do 

Inšpekčného záznamu neuviedla žiadne pochybnosti ohľadne zisteného skutkového stavu 

inšpektormi SOI, a taktiež ani zadokumentovaného skutkového stavu. Na základe cit. 

ustanovení vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. Podľa názoru odvolacieho orgánu 

prvostupňový správny orgán – inšpektori SOI vykonali všetky zisťovania potrebné na 

objasnenie rozhodujúcich okolností a pre posúdenie veci, pričom v tomto pohľade možno 

považovať použitie obrazových záznamov len a len pozitívne, keď inšpektori SOI skutkové 

zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní sa snažili čo najviac priblížiť zodpovedajúcej 

skutočnosti, miesto strohého konštatovania v inšpekčnom zázname bez prípadného použitia 

obrazových záznamov. Účastník konania žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil 

inšpektormi SOI obstarané dôkazy. Argumenty účastníka konania považuje odvolací orgán za 

účelové a jeho názory za neopodstatnené. Odvolací orgán nezistil nezákonnosť, alebo 

nepravdivosť získaných dôkazov. 

Odvolací orgán ďalej uvádza, že hlavným podkladom rozhodnutia boli kontroly vykonané 

inšpektormi SOI v priebehu dňa 08.11.2016, tak ako je to uvedené vo výroku a v  odôvodnení 

rozhodnutia. Výstup z kontrol tvoria inšpekčné záznamy, ktoré mal k dispozícii aj samotný 

účastník konania. K podkladom, ktoré vymenoval účastníka konania (t. j. inšpekčné záznamy, 

vyjadrenie účastníka konania k oznámeniu o začatí správneho konania, oznámenie o začatí 

správneho konania), odvolací orgán uvádza, že účastník konania mal o všetkých týchto 

podkladoch vedomosť a tieto mal zároveň aj k dispozícii, nakoľko napr. vyjadrenie účastníka 

konania k oznámeniu o začatí správneho konania spísal sám účastník konania. 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 ustanovenie 

Správneho poriadku teda nestanovuje správnemu orgánu povinnosť uviesť v odôvodnení 

rozhodnutia podklady vo forme ich zoznamu. 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, čo však účastník konania v predmetnom konaní nevyužil.  

V tejto súvislosti dáva odvolací orgán do pozornosti Rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/112/2010, v zmysle ktorého: „Účastník konania má nielen 

právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie pravdivosti svojho tvrdenia má súčasne aj 

povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, pričom nesplnenie tejto povinnosti môže 

mať za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti ovplyvňujúcej výsledok konania.“ 

Účastník konania v odvolaní uvádza, že správny orgán nenariadil pred vydaním rozhodnutia 

ústne pojednávanie, čím mu znemožnil  uplatnenie jeho základného práva na spravodlivý 

proces. Odvolací orgán v tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 21 ods. 1 Správneho 

poriadku, v zmysle ktorého správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha 

veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Správny 

poriadok teda predpokladá dve formy konania pred správnym orgánom, administratívnu 

(písomnú) a ústnu. Z dikcie zákona vyplýva, že ústne pojednávanie sa musí uskutočniť len 



vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo správny orgán ústne pojednávanie nariadi. Na 

konanie o správnom delikte účastníka konania sa vzťahuje osobitný zákon, ktorým je zákon 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý povinnosť nariadiť ústne pojednávanie správnemu orgánu 

neukladá a subsidiárne správny poriadok, ktorý vyžaduje pojednávanie nariadiť len ak to 

vyžaduje povaha veci. Posúdenie vhodnosti resp. potreby nariadenia ústneho pojednávania 

neprislúcha účastníkovi konania, ale správnemu orgánu a to len vtedy pokiaľ bude mať ústne 

pojednávanie svoje opodstatnenie. Odvolací orgán má za to, že postup ako aj rozhodnutie 

správneho orgánu je zákonné, nakoľko zvolením administratívnej formy konania správny orgán 

postupoval v súlade so Správnym poriadkom. Odvolací orgán zároveň dodáva, že vykonanie 

pojednávania pred správnym orgánom predstavuje ďalšie dodatočné náklady a správny orgán 

finančne zaťažuje, pričom jeho nariadenie v prípadoch, kedy vzhľadom na dostatočne zistený 

skutkový stav veci nie je nevyhnutné, by bolo v rozpore so zásadami rýchlosti, hospodárnosti 

a efektívnosti správneho konania. Podľa § 3 ods. 4 Správneho poriadku správne orgány sú 

povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, 

vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú 

k správnemu vybaveniu veci. Konanie je uskutočnené hospodárne, ak prebieha čo najrýchlejšie 

a s čo najmenšími nákladmi, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu subjektov správneho 

konania. Hospodárnosť sa posudzuje nielen z finančného ale aj z časového hľadiska a odvolací 

orgán považuje za neefektívne nariaďovať ústne pojednávanie vtedy, keď ústne pojednávanie 

už nemôže prispieť k ďalšiemu objasneniu veci. V určitých záležitostiach je preto legitímne, 

keď vnútroštátne orgány berú do úvahy požiadavku efektivity a hospodárnosti konania. 

Odvolací orgán zvážil, či by nariadenie ústneho pojednávania bolo bývalo prispelo k objasneniu 

veci. Podľa názoru odvolacieho orgánu by však ani nariadenie ústneho pojednávania nezmenilo 

skutkový stav zistený v čase kontroly vykonanej inšpektormi SOI, v priebehu ktorej inšpektori 

SOI zistili predmetné porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré účastník konania 

zodpovedá objektívne. Uvedené skutočnosti potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky č. 4Sžo/262/2015 zo dňa 1.12.2016, keď „...správny orgán sa má riadiť 

správnym poriadkom, a teda nariadiť ústne pojednávanie len v prípade, ak tak ustanovuje 

osobitný predpis alebo v prípade, ak to vyžaduje povaha veci. Preto v preskúmavanom prípade 

rozhodnutiami a postupom správnych orgánov nebola žalobcovi odmietnutá spravodlivosť 

(denegatio iustitiae). Najvyšší súd zdôrazňuje, že v konaní o správnych deliktoch sa v plnom 

rozsahu uplatňuje zásada písomnosti konania. Naviac, žalobca mal možnosť navrhnúť 

a dožadovať sa o. i. aj ústneho pojednávania, čo však nespravil...“. Odvolací orgán má za to, 

že účastník konania mal možnosť navrhnúť dôkazy, či inak hájiť svoje práva. Podľa názoru 

odvolacieho orgánu by však ani nariadenie ústneho pojednávania nezmenilo skutkový stav 

zistený v čase kontroly vykonanej inšpektormi SOI, v priebehu ktorej inšpektori SOI zistili 

porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 2  

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

ktorý účastník konania zodpovedá objektívne. V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti na 

účastníkom konania poukazovaným Dohovorom o ochrane základných práv a slobôd, odvolací 

orgán dáva do pozornosti uznesenie Ústavného súdu SR II. ÚS 134/2014, pričom Ústavný súd 

v danom prípade zastáva názor, že „... neuskutočnenie ústneho pojednávania v konaní pred 

radou (správnym orgánom) nespôsobuje ujmu požiadavkám podľa ujmu požiadavkám podľa 

čl. 6 ods. 1 dohovoru spočívajúcim v zachovaní princípu ústnosti, verejnosti a prítomnosti na 

prerokovaní veci. Správny orgán, akým bola v tomto konkrétnom prípade rada ako orgán 

výkonnej moci štátu, totiž nespĺňal a nespĺňa atribúty nestranného a nezávislého súdu podľa 

čl. 6 ods. 1 dohovoru. Verejné prerokovanie trestného obvinenia, resp. uskutočnenie ústneho 

pojednávania pred takýmto orgánom, preto nemôže naplniť čl. 6 ods. 1 dohovoru, ktorý 

zaručuje takého prerokovanie pred nestranným a nezávislým súdom (argumentum a simili PL. 

ÚS 12/97).“ 



Odvolací orgán svoj názor opiera aj o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. 

zn. 4Sžo/262/2015, kde je uvedené: „Pokiaľ ide o úvahu krajského súdu, že došlo k závažnej 

procesnej chybe, keď správny orgán so žalobcom neprejednal priestupok na ústnom 

pojednávaní, čoho následkom malo byť odňatie práva žalobcovi na spravodlivý proces pred 

orgánom verejnej správy v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, s týmto tvrdením sa odvolací súd 

nestotožňuje. ... Z uvedeného vyplýva, že správny orgán sa má riadiť správnym poriadkom, 

a teda nariadiť ústne pojednávanie len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo 

v prípade, ak to vyžaduje povaha veci. Preto v preskúmavanom prípade rozhodnutiami 

a postupom správnych orgánov nebola žalobcovi odmietnutá spravodlivosť (denegatio 

iustitiae). Najvyšší súd zdôrazňuje, že v konaní o správnych deliktoch sa v plnom rozsahu 

uplatňuje zásada písomnosti konania.“ 

K námietke účastníka konania týkajúcej sa porušenia jeho procesných práv odvolací orgán 

uvádza, že zo strany správneho orgánu nedošlo k uvedeným porušeniam procesných práv 

účastníka konania a v tejto súvislosti poukazuje na zásadu jednotnosti, v zmysle ktorej mohol 

účastník konania podávať vyjadrenia, návrhy, námietky a navrhovať a predkladať dôkazy na 

podporu svojich tvrdení počas celého správneho konania. Účastníkovi konania bola daná 

možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania popísaným v oznámení o začatí správneho konania 

v súlade s § 32 ods. 2 Správneho poriadku, čo vyplýva už zo samotného poučenia, ktoré je 

súčasťou tohto oznámenia. Podľa cit. ustanovenia zákona „Správny orgán je povinný dať 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ 

Účastník konania po celý čas konania nepožiadal správny orgán napr. o zaslanie kópie 

inšpekčného záznamu, resp. podkladov pre rozhodnutie, pričom zo spisového materiálu 

vyplýva skutočnosť, že účastník konania napáda len procesnoprávne postupy s cieľom zrušenia 

rozhodnutia bez aktívnej snahy o súčinnosť. V prípade, ak mal účastník konania v priebehu 

konania záujem reálny oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi, mohol využiť napr. 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. 

Odkazy účastníka konania na § 163 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní 

súdnom (trestný poriadok), na neexistujúci článok 38 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a na článok 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, (ktorá 

podľa gramatického výkladu sa vzťahuje na súdnu ochranu, avšak i v prípade extenzívneho 

poňatia podľa predmetného článku platí, že „Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch 

ustanovených zákonom“, pričom podľa § 21 ods. 3 Správneho poriadku „Ústne pojednávanie 

je neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak“) považuje odvolací 

orgán za zavádzajúce a nerelevantné.  

Záverom odvolací orgán opätovne poukazuje na skutočnosť, že podľa § 34 ods. 4 Správneho 

poriadku vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu, tak ako to už uviedol účastníkovi 

konania vo viacerých konaniach, ktoré sa voči nemu za porušenia povinností v minulosti viedli. 

Účastník konania namieta neukončenie dohadovania o dôkaznom prostriedku. Odvolací orgán 

k tomu uvádza a zároveň upozorňuje účastníka konania, že odvolací orgán v rámci odvolacieho 

konania listom zo dňa 28.11.2017 vyzval účastníka konania na predloženie dokladu, ktorý 

v konečnom dôsledku mohol v pozitívnom smere ovplyvniť zodpovednosť účastníka konania, 

a tým zredukovať rozsah jeho porušenia povinnosti, avšak práve jeho (ne)pričinením sa, 

nakoľko ignoroval túto žiadosť odvolacieho orgánu, je účastník konania nútený znášať 

procesnú zodpovednosť za to, že odvolací správny orgán nemal možnosť urobiť z neho 

potrebný poznatok. Odvolací orgán uvádza, že v prípade, keď v konaniach namiesto 



opakujúcich sa subjektívnych názorov účastníka konania mal ten faktickú možnosť zlepšiť 

svoje postavenie, ostal pasívnym a nedal možnosť odvolaciemu správnemu orgánu prihliadnuť 

na požadované dôkazy. 

Argumentácia účastníka konania nie je presvedčivá ani s ohľadom na výšku uloženej pokuty 

vo výške 1.000,- €, keď tvrdí, že závažne zasiahla do je základných práv. Samo o sebe pokuta 

uložená v predmetnej výške nie je nízka, pričom v niektorých prípadoch môže mať reálne 

závažné následky. Avšak pokutu uloženú účastníkovi konania vo výške 1.000,- €, ktorého čistý 

zisk za rok 2017 tvoril viac než 3,3 milióna eur, a teda uložená pokuta tvorí 0,0003 % z čistého 

zisku (nie z tržieb) účastníka konania, nemožno ani pri zachovaní najväčšej vážnosti označovať 

v prípade účastníka konania za výrazne závažnú.  

Rozhodujúcim pre posúdenie daného prípadu je skutkový stav zistený v čase kontroly, 

z ktorého nepochybne vyplýva, že uvedené povinnosti stanovené zákonom o ochrane 

spotrebiteľa boli účastníkom konania porušené.  

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

zistený a jeho protiprávnosť za preukázanú. V odvolacom konaní nebol zistený dôvod na 

zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinností vzhľadom na nedodržanie zákazu používania nekalej 

obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k dostupnosti 1 druhu výrobku 

a vo vzťahu k cene 1 druhu výrobku nachádzajúceho sa v ponuke na predaj. Následkom 

protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie klamlivej obchodnej praktiky je 

všeobecne považované za závažný zásah do práv spotrebiteľa chránených zákonom, keďže jeho 

možným dôsledkom je priame poškodenie ekonomických záujmov spotrebiteľa pri uskutočnení 

obchodnej transakcie ovplyvnenej poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných informácií, 

a to predovšetkým vo vzťahu k dostupnosti výrobku. Dostupnosť a ponuka akciového tovaru je 

z pohľadu ekonomickej výhodnosti potenciálnej kúpy nepochybne relevantné kritérium, ktoré 

spotrebiteľ zohľadňuje pri svojom rozhodovaní. Taktiež informácia o cene výrobku je jedným 

z najdôležitejších faktorov, na základe ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje o obchodnej transakcii. 

Klamlivé konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie o dostupnosti 

výrobku, resp. cene výrobku je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie sa 

spotrebiteľa, keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak (v prípade poskytnutia správnych a pravdivých informácií) neurobil. Správny 

orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že zákaz používania nekalej obchodnej 

praktiky vo forme klamlivého konania bol zistený vo vzťahu k 2 druhom výrobkov, pričom 

prihliadol i na hodnotu predmetných výrobkov.  

Odvolací orgán dopĺňa odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia o skutočnosť, že 

v predmetnom prípade ohľadne porušenia ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 

ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa inšpektorom SOI bola v pozícii 

spotrebiteľov naúčtovaná cena za pomaranče II. triedy vyššia o 0,32 € (cena uvedená v cenovej 

evidencii bola 1,59 €/kg), t. j. cena účtovaná v neprospech spotrebiteľa bola v prípade 

pomarančov II. triedy vyššia o 60 % oproti jednotkovej cene uvedenej na cenovke (0,99 €/kg), 

čím boli vážne a priamo poškodené ekonomické záujmy spotrebiteľa pri uskutočnení obchodnej 

transakcie. 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený 

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo 



na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

Správny orgán je toho názoru, že pokuta uložená vo výške stanovenej týmto rozhodnutím 

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

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, 

pričom uložil pokutu na dolnej hranici zákonnej sadzby. 

     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: 04790816. 

 

 

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/0483/99/2017                                                         Dňa : 11.04.2018 

 

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 – Štefan Lacko, miesto podnikania:  

A. Gyürkyho 877/2, 936 01 Šahy, IČO: 34 689 427, kontrola vykonaná dňa 18.10.2016 

v prevádzkarni účastníka konania: Humorné darčeky, Hontianska cesta 83, 936 01 Šahy, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  

č. P/0149/04/17, zo dňa 14.07.2017, 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 1100,- EUR, 

slovom: jedentisícsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti 

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

ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 

správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

znenie výroku  

„pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. g) 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 zmysle ktorých predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom za nekalú 

obchodnú praktiku sa v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., okrem iného, 

považuje najmä klamlivé konanie, pričom v danom prípade ide o klamlivé konanie – obchodnú 

praktiku, ktorá zapríčinila, alebo mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože 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 vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu, nakoľko v čase 

kontroly dňa 18. 10. 2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných 

podmienkach na stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého 

prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené 

nasledovné: „Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do  

7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru...”, čím účastník konania porušil zákaz používať 

nekalé obchodné praktiky, a to klamlivým konaním v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože 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 vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu, keď predávajúci vo 

svojich obchodných podmienkach zadefinoval lehotu na odstúpenie od zmluvy so 

zákonným  následkom vrátenia peňazí spotrebiteľovi v lehote 7 pracovných dní, napriek tomu, 

že osobitná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 13.6.2014 zákonnú lehotu na 

odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní, 

a v čase kontroly dňa 18. 10. 2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných 

podmienkach na stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého 

http://www.humornedarceky.sk/
http://www.humornedarceky.sk/


prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené 

nasledovné: „Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme 

tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu 

alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred 

dohodnutým spôsobom späť”, čím účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné 

praktiky, a to klamlivým konaním v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje 

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

neurobil, pretože 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 vrátenie 

peňazí podľa osobitného predpisu, podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona  

č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je 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,“ 

nahrádza znením: 

„pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) 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 zmysle ktorých predávajúci nesmie 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v čase kontroly dňa 

18.10.2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v obchodných podmienkach na 

stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého  prevádzkovateľom je 

účastník konania, bolo časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené nasledovné: „Spotrebiteľ je 

oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia 

tovaru...”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, keď predávajúci vo svojich obchodných podmienkach 

zadefinoval lehotu na odstúpenie od zmluvy so zákonným  následkom vrátenia peňazí 

spotrebiteľovi v lehote 7 pracovných dní, napriek tomu, že osobitná právna úprava – zákon  

č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 13.06.2014 zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej 

na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní, 

a v čase kontroly dňa 18.10.2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že 

v obchodných podmienkach na stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, 

ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené 

nasledovné: „Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme 

tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu 

alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred 

dohodnutým spôsobom späť”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 

zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je 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,“ 

 Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny. 

 

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 – Štefan Lacko, peňažnú pokutu vo výške 1100,- €, pre 

porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na 

ustanovenie § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 3,  
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§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) 

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

     Dňa 18.10.2016 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni účastníka konania – Humorné darčeky, Hontianska cesta 83, 936 01 Šahy, pri 

ktorej bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na informácie a používal nekalé obchodné 

praktiky, a to klamlivým konaním, ktoré zapríčinilo alebo mohlo zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože 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 vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu.   

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

     Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0149/04/17 zo dňa 14.07.2017 ako aj 

konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu spočívajúcu 

v úprave právnej kvalifikácie zisteného porušenia zákazu používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách. Odvolací orgán uvedené konanie subsumoval pod jemu 

prislúchajúce znenie skutkovej podstaty správneho deliktu, prihliadnuc na samotné znenie 

v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. c) cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a zistenie vyplývajúce 

z Inšpekčného záznamu zo dňa 18.10.2016. Uvedená zmena nemá vplyv na zistený skutkový 

stav ani na výšku uloženej sankcie.   

     Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého 

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo: neukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu; neupierať spotrebiteľovi právo na informácie; nepoužívať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil. 

     Dňa 18.10.2016 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni účastníka konania – Humorné darčeky, Hontianska cesta 83, 936 01 Šahy. 

V čase kontroly bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v obchodných podmienkach 

na stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého prevádzkovateľom je 

účastník konania, bolo v časti Objednávka uvedené nasledovné: „Spotrebiteľ má právo 

stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so 

spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa...”, a ďalej bolo v časti 

IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené nasledovné: „Spotrebiteľ je oprávnený stornovať 

objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. 

v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa...”, čím účastník konania ako predávajúci 

uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko zákon 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, stanovuje od 13.06.2014 zákonnú 

lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní a v zmysle  

§ 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej 

je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom v zmysle 

rozsudku Najvyššieho súdu SR 27/2002, sp. zn. 5 Cdo 5/2000 zmluvná pokuta nemôže byť pre 

prípad odstúpenia od zmluvy ako výkonu práva dohodnutá. V čase kontroly bolo vo vyššie 

uvedenej prevádzkarni tiež zistené, že účastník konania ako predávajúci na stránkach 

elektronického obchodu www.humornedarceky.sk neposkytol názov a adresu orgánu dozoru 

alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode 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 zákona č. 284/2002 Z. z., čím účastník konania ako predávajúci 

uprel spotrebiteľovi právo na informácie. V čase kontroly dňa 18.10.2016 bolo vo vyššie 

uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach na stránkach elektronického 
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obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo 

v časti Objednávka uvedené  nasledovné: „Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú 

a je v súlade so zákonom   č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako 

zmluva uzavieraná na diaľku” a ďalej bolo v časti VI. Záverečné ustanovenia uvedené 

nasledovné: „...a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 

č. 108/2000 Z. z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami 

nedotknuté...”, čím účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie, 

nakoľko  od  13.06.2014 je platná  právna úprava - zákon 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, upravujúca problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho. V čase kontroly dňa 18.10.2016 bolo vo vyššie 

uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach na stránkach elektronického 

obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo 

v časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené nasledovné: „Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia 

dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru...”, čím účastník 

konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď 

predávajúci vo svojich obchodných podmienkach zadefinoval lehotu na odstúpenie od zmluvy 

so zákonným následkom vrátenia peňazí spotrebiteľovi v lehote 7 pracovných dní, napriek 

tomu, že osobitná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 13.06.2014 zákonnú 

lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní. V čase 

kontroly dňa 18.10.2016 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v obchodných 

podmienkach na stránkach elektronického obchodu www.humornedarceky.sk, ktorého 

prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti IV. Odstúpenie od zmluvy uvedené 

nasledovné: „Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme 

tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu 

alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred 

dohodnutým spôsobom späť”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Uvedená podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 

ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je 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. 

     Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2  

písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1 a porušenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom 

rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa je predávajúcim. 

     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 je malý živnostník, ktorý prevádzkuje 

chránené pracovisko s jedným zdravotne postihnutým pracovníkom. Za tok 2016 mal tržbu 

3800 €, z čoho zisk je menej ako uložená pokuta. Účastník konania vždy vyhovel každej 

požiadavke zákazníka nad rámec všetkých obchodných podmienok. Žiada o prehodnotenie 

a zníženie uloženej pokuty a o to, aby odvolací orgán bral do úvahy veľkosť e-shopu  a jeho 

tržieb. 

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

pokladá za subjektívne. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie 

účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 
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spochybňovali skutkový stav zistený kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany 

prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov 

SOI dňa 18.10.2016 v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania za nesplnenie 

povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti  na  ustanovenie  § 3 ods. 1,  § 4 ods. 2 písm. c)  zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny 

orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré 

vyplývali z obsahu daného administratívneho spisu. To ale žiadnym spôsobom neoslobodzuje 

účastníka konania od kontrolou zistených porušení povinností podľa zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Odvolacie dôvody uvádzané účastníkom konania týkajúce sa tržieb a zisku  

e-shopu nemôžu zakladať dôvod na zníženie alebo odpustenie pokuty, preto na ne odvolací 

orgán neprihliadal. Živnosťou je v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok 

ustanovených týmto zákonom. V prípade účastníka konania a prevádzkovania jeho živnosti je 

plne na jeho osobnej zodpovednosti, či dosiahne zisk. Účastník konania sa v podanom odvolaní 

žiadnym spôsobom nevyjadril k jednotlivým, kontrolou zisteným porušeniam. Bez ohľadu na 

úmysel alebo prípadnú nedbanlivosť účastníka konania pri porušení zákona o ochrane 

spotrebiteľa je samotný účastník konania objektívne zodpovedný za stav zistený počas 

kontroly. Správny orgán kontroloval obchodné podmienky účastníka konania a tie v čase 

kontroly neboli v súlade so stavom vyžadovaným zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

V obchodných podmienkach e-shopu účastníka konania www.humornedarceky.sk bolo 

zistených viacero pochybení. Účastník konania je zodpovedný za stav zistený počas kontroly 

a na uvedenú skutočnosť nemá vplyv vyhovenie každej požiadavke od zákazníkov nad rámec 

obchodných podmienok. Spotrebiteľom bola opakovane uložená povinnosť bez právneho 

dôvodu, keď účastník konania v obchodných podmienkach internetového obchodu uvádzal,  že 

spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania 

predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa a tiež 

v časti IV. Odstúpenie od zmluvy bol spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku bez poplatku 

iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň kontaktovania, kedy sa 

overuje objednávka u spotrebiteľa. Obe vyššie uvedené podmienky ukladali spotrebiteľovi 

povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 13.06.2014 

zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní 

a v zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, 

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

Na internetovej stránke www.humornedarceky.sk absentoval názov a adresa orgánu dozoru 

alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode 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 zákona č. 284/2002 Z. z.. V obchodných podmienkach 

predmetného internetového obchodu bolo zo strany účastníkovi konania v časti Objednávka 

tiež uvedené, že vykonaná objednávka je v súlade s už zrušeným zákonom č. 108/2000 Z. z. 

v znení neskorších predpisov a rovnaký odkaz na neplatný zákon bol uvedený aj v časti IV. 

Záverečné ustanovenia. Spotrebiteľovi tak bolo upreté právo na informácie, keď účastník 

konania neuviedol názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť 

poskytovateľa služieb (účastníka konania) podlieha a tiež nemal vedomosť o aktuálne platnom 

a účinnom zákone č. 102/2014 Z. z., ktorý zrušil účastníkom konania uvádzaný zákon  

č. 108/2000 Z. z.. Nakoniec bolo v obchodných podmienkach internetového obchodu účastníka 

konania zistené viacnásobné porušenie zákazu používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách. Účastník konania tiež na svojej internetovej stránke 
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v obchodných podmienkach informoval spotrebiteľa o možnosti odstúpenia od zmluvy v lehote 

do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru namiesto 14 dní podľa aktuálnej právnej úpravy 

v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.. V obchodných podmienkach pri odstúpení od zmluvy bolo 

tiež uvedené, že účastník konania prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od 

zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil 

za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Lehota na 

vrátenie peňazí spotrebiteľovi za tovar vrátený pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je 

najneskôr 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Neprijateľnosť týchto 

podmienok spočívala v tom, osobitná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 

13.06.2014 zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 

14 dní, a nie 7 pracovných dní. V prípade vrátenia peňazí pri odstúpení od zmluvy je 

predávajúci povinný ich vrátiť podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. najneskôr 

do 14 dní, a nie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Všetky vyššie uvedené pochybenia 

nachádzajúce sa v obchodných podmienkach nemožno považovať za zanedbateľné, lebo 

uvedené dokumenty poskytujú spotrebiteľom ucelené informácie v prípade zmluvného vzťahu 

medzi účastníkom konania ako predávajúcim a spotrebiteľom a v neposlednom rade vedia 

podstatne ovplyvniť kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa. Odvolací orgán má za to, že 

skutkový stav bol spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť nepochybne preukázaná. 

     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, upieraní práva spotrebiteľa na informácie a používaní 

neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách odôvodňujú uloženie pokuty vo výške 

určenej v rozhodnutí správneho orgánu. Účastníkovi konania bola napriek závažnosti jeho 

konania a značnému množstvu zistených nedostatkov uložená pokuta vo výške 1100 eur, ktorá 

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

porušenie povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje na dolnej 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. Rovnako bolo prihliadnuté na 

skutočnosť, že išlo o prvé porušenie povinnosti zo strany účastníka konania (v prípade 

opakovaného porušenia možno uložiť pokutu až do 166 000 eur). Z dôvodu objektívnej 

zodpovednosti účastníka konania bez ohľadu na zavinenie je účastník konania zodpovedný aj 

za neúmyselné porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na výrobky 

a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, 

ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov 

a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení 

zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

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

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

     V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie upierať 

spotrebiteľovi práva podľa § 3. 

     V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať 

nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

     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 z kontroly 



vykonanej dňa 18.10.2016. 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 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 viacerých povinnosti 

zakotvených v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov 

poskytujúcich spotrebiteľom ochranu ako slabšej strany v zmluvných vzťahoch s predávajúcim, 

nebol z dôvodov porušenia viacerých povinností splnený. Ukladanie povinností spotrebiteľom 

bez právneho dôvodu, upieranie práva spotrebiteľa na informácie a používanie neprijateľných 

podmienok v spotrebiteľských zmluvách považuje správny i odvolací orgán za závažné 

porušenie zákonom stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť 

výraznú nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

Spotrebiteľ v dobrej viere uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého očakáva, že vzhľadom 

na jeho podnikanie a ponúkané služby koná profesionálne a so znalosťou ponúkaných služieb, 

čo zodpovedá poctivému prístupu v podnikaní a dodržiavaniu odbornej starostlivosti zo strany 

účastníka konania vo vzťahu k spotrebiteľom. Pri odstúpení od zmluvy by mal predávajúci vo 

vzťahu k spotrebiteľovi postupovať presne podľa úpravy zakotvenej v zákone o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko sa jedná o jednu z najcitlivejších oblastí vo 

vzťahu predávajúceho a spotrebiteľa. 

Správny orgán prihliadol 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. 

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-

01490417. 

 

 

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/0528/99/2017                                                         Dňa : 09.04.2018 

 

 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 – Mgr. Zlata Marhefková, miesto 

podnikania: Kósu Schoppera 29, 048 01 Rožňava, IČO: 32 999 101, kontrola vykonaná dňa 

18.05.2017 v prevádzkarni Penzión ZAMA, Kósu Schoppera 29, Rožňava, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,  

č. P/0212/08/17 zo dňa 24.08.2017, 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 § 4 ods. 1 písm. b), § 11 ods. 1 a § 14 vyššie cit. zákona 

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0212/08/17 zo dňa 

24.08.2017 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Mgr. Zlata Marhefková - peňažnú 

pokutu vo výške 400,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 1 písm. b), § 11 

ods. 1 a § 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

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

o ochrane spotrebiteľa“).  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 18.05.2017 v prevádzkarni Penzión 

ZAMA, Kósu Schoppera 29, Rožňava zistené, že si účastník konania nesplnil povinnosť 

poskytovať služby v bežnej kvalite, ktorá je v danom prípade predpísaná osobitným predpisom 

- Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „Vyhláška MH SR č. 277/2008  

Z. z.“), porušil povinnosť pri predaji informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovanej služby 

a porušil povinnosť informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť 

službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

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

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

Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia 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 v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa bolo poskytovať služby v bežnej kvalite, ktorá je v danom prípade predpísaná 

osobitným predpisom - Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.; informovať spotrebiteľa 



o charaktere poskytovanej služby; informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby 

a zreteľne označiť službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť; čo účastník 

konania porušil.  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole uskutočnenej dňa 18.05.2017 v prevádzkarni Penzión 

ZAMA, Kósu Schoppera 29, Rožňava zistené a spoľahlivo preukázané, že v čase kontroly 

kontrolované ubytovacie zariadenie nespĺňalo požiadavky stanovené Vyhláškou MH SR  

č. 277/2008 Z. z., keď v ubytovacom zariadení nebola k dispozícii recepcia s dennou 

prevádzkou minimálne 16 hodín, a teda služba nebola poskytnutá v bežnej kvalite v zmysle  

§ 4 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Pri výkone kontroly bolo tiež zistené, že účastník konania neinformoval spotrebiteľa 

o charaktere poskytovanej služby, nakoľko kontrolované ubytovacie zariadenie (penzión) 

nebolo zaradené do príslušnej triedy v zmysle Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z.. Tým 

účastník konania porušil § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

  Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 14 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol v prevádzkarni 

informovaný o cene ubytovania žiadnym spôsobom.  

 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 skutočnosti ani dôvody, ktoré by ho zbavovali 

zodpovednosti za zistené nedostatky.  

 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že podáva odvolanie proti výške uloženej 

pokuty. Účastník konania ďalej uvádza, že má v oblasti poskytovania ubytovacích služieb 

niekoľkoročné skúsenosti. Napriek uvedenému účastník konania uviedol, že urobil chybu, 

nakoľko nezriadil recepciu s dobou prevádzkovania aspoň 16 hodín. Uvedená skutočnosť je 

podľa účastníka konania spôsobená tým, že bývalý manžel mu nedovolil využívať zatiaľ 

spoločné priestory určené na recepciu. Účastník konania taktiež uviedol, že v súčasnosti 

prekategorizoval penzión na ubytovanie v súkromí IZBA*. V prílohe účastník konania 

predložil fotografiu reklamnej fólie, ktorú si dal vyhotoviť za účelom novej kategorizácie 

a triedy. Účastník konania poznamenal, že nemal vedomosť o tom, že keď na krátky čas 

v doobedňajších hodinách odíde z penziónu, porušuje Vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z. 

Účastník konania ďalej uviedol, že ubytovacie zariadenie bolo doteraz zaradené podľa 

kategórie a triedy do kategórie Penzión*. K uvedenému tvrdeniu účastník konania priložil 

dokumenty, z ktorých vyplýva, že ubytovacie zariadenie bolo zatriedené do kategórie a triedy 

Penzión*. Podľa názoru účastníka konania boli informácie o cene a kvalite poskytovaných 

služieb poskytnuté v dostatočnej miere, na webovej stránke, ako aj v jednotlivých izbách 

a v kancelárii, kde mu hostia platili za služby. Účastník konania taktiež uviedol, že o cenách 

informuje hostí aj osobne, pri telefonickom a e-mailovom kontakte a tiež cez webové stránky 

booking.com a uns.eu. Na webových stránkach účastník konania informuje aj o tom, že nemá 

stálu službu na recepcii, že je vhodné dohodnúť sa vopred. Účastník konania zároveň uvádza, 

že svojím konaním nespôsobil spotrebiteľom žiadnu škodu. Účastník konania nemá žiadnu 

spätnú väzbu, že by svojím konaním poškodil alebo inak znevýhodnil spotrebiteľa, práve 

naopak, odvádza kvalitné služby. Z uvedeného dôvodu účastník konania namieta výšku 

uloženej pokuty, keďže ju považuje za neprimerane vysokú. Účastník konania žiada odvolací 

orgán o preskúmanie prvostupňového správneho rozhodnutia a o vydanie rozhodnutia, ktorým 

sa výška pokuty zníži alebo odpustí. V prípade, že výška uloženej pokuty nebude znížená, 

účastník konania žiada o splácanie uloženej sankcie v mesačných splátkach po 80,- €, keďže 

jeho príjmy z prevádzkovania ubytovacieho zariadenia (6 izieb, obsadenosť 30 – 35 %) nie sú 

dostatočné na to, aby mohol uloženú pokutu zaplatiť naraz. 

 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu 

prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani  



na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní 

účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne 

bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne 

a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého 

stupňa konanie účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane 

spotrebiteľa. Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali skutkový stav zistený kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany 

prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov 

SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka 

konania vyplývajúcich z § 4 ods. 1 písm. b), § 11 ods. 1 a § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny 

orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré 

vyplývali z obsahu daného administratívneho spisu. 

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

výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci 

predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely“. 

 Podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný pri predaji 

informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej 

služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 

nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako 

aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, 

spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie 

zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod“.  

 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“. 

 K tvrdeniu účastníka konania, že urobil chybu, nakoľko nezriadil recepciu s dobou 

prevádzkovania aspoň 16 hodín, nakoľko nemal vedomosť o tom, že keď na krátky čas 

v doobedňajších hodinách odíde z penziónu, porušuje Vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z., a že 

táto skutočnosť bola spôsobená tým, že bývalý manžel mu nedovolil využívať zatiaľ spoločné 

priestory určené na recepciu, odvolací správny orgán uvádza, že považuje predmetné tvrdenia 

účastníka konania za subjektívne a právne irelevantné. Odvolací orgán ďalej uvádza, že 

predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená kontrolovať. Z tohto 

pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie 

povinností v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, o. i. aj 

v nadväznosti na Vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z.. Účastník konania ako podnikateľský 

subjekt zodpovedá za to, aby sa v jeho prevádzke dodržiavali platné právne predpisy. 

V opačnom prípade si musí byť účastník konania vedomý všetkých právnych následkov, ktoré 

sú spojené s porušovaním právnych predpisov.  

 Účastník konania namietal, že ubytovacie zariadenie bolo doteraz zaradené podľa kategórie 

a triedy do kategórie Penzión* a k uvedenému tvrdeniu účastník konania priložil dokumenty, 

z ktorých podľa jeho vyjadrenia vyplýva, že ubytovacie zariadenie bolo zatriedené do kategórie 

a triedy Penzión*. K uvedenej námietke odvolací správny orgán uvádza, že ju považuje za 

účelovú a právne irelevantnú, nakoľko fotografie predložené účastníkom konania nepreukazujú 

dátum ich vyhotovenia, preukazujú len dátum ich tlače, t. j. dátum 12.09.2017. Na základe 

uvedeného je zrejmé, že predmetné fotografie boli vytlačené až po kontrole vykonanej dňa 

18.05.2017. Odvolací orgán uvádza, že postup inšpektorov SOI pri výkone kontrolnej činnosti 

vrátane pôsobnosti SOI a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý bol podľa názoru odvolacieho orgánu 



pri výkone kontroly dodržaný. Kontrola inšpektorov SOI spočívala v porovnaní zisteného 

skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. ustanoveným všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a osobitnými predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vyhotovením tohto 

porovnania bol výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého bolo zrejmé zameranie 

kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali inšpekčný záznam z vykonanej 

kontroly, postupovali pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi, vychádzali len 

z vlastných zistení, objektívne zistili a posúdili skutkový stav, k osobe prítomnej pri kontrole 

sa správali nepredpojato a korektne. Odvolací orgán uvádza, že zo str. 2 bodu 4. inšpekčného 

záznamu jednoznačne vyplýva, že ubytovacie zariadenie bolo zaradené do kategórie Penzión, 

avšak trieda nebola uvedená. Odvolací orgán zároveň dopĺňa, že dôkazný prostriedok – 

inšpekčný záznam bol získaný v súlade so zákonom a v štádiu jeho získania nedošlo k žiadnym 

procesnoprávnym vadám, keď inšpektori SOI postupovali štandardným a zaužívaným 

spôsobom vhodným pre daný typ kontroly. Odvolací orgán vyhodnotil dôkaz vyplývajúci 

z uvedeného dôkazného prostriedku, teda obsah inšpekčného záznamu ako relevantný 

a významný pre konštatovanie o porušení povinností, za nedodržanie ktorých zodpovedá 

účastník konania. 

 K tvrdeniu účastníka konania, že informácie o cene a kvalite poskytovaných služieb boli 

poskytnuté v dostatočnej miere, na webovej stránke, ako aj v jednotlivých izbách a v kancelárii, 

kde hostia platili za služby, a že o cenách informuje hostí aj pri telefonickom a e-mailovom 

kontakte a tiež cez webové stránky booking.com a uns.eu, odvolací orgán uvádza, že vyššie 

uvedené spôsoby informovania spotrebiteľa o cene poskytovaných služieb nie sú postačujúce, 

nakoľko nie každý spotrebiteľ má prístup k internetovému pripojeniu vo chvíli, keď má záujem 

o ubytovanie v predmetnom ubytovacom zariadení, resp. k internetu ako takému. Odvolací 

orgán má za to, že vykonanou kontrolou bolo spoľahlivo preukázané, že v čase kontroly nebol 

spotrebiteľ informovaný o cenách poskytovaných služieb – ubytovanie, žiadnym spôsobom, 

keďže informovanie spotrebiteľa o cenách za ubytovanie nebolo možné objektívne preveriť, 

nakoľko recepcia bola uzamknutá. 

 Námietky účastníka konania ohľadom skutočnosti, že svojím konaním nespôsobil 

spotrebiteľom žiadnu škodu, a že nemá žiadnu spätnú väzbu, že by poškodil alebo inak 

znevýhodnil spotrebiteľa, považuje odvolací správny orgán za subjektívne. 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. Pri 

určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Odvolací 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. 

 Čo sa týka argumentu účastníka konania o okamžitom odstránení zistených nedostatkov, 

odvolací orgán poukazuje na ust. § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „kontrolovaná osoba je povinná v určenej 

lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia 

na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“. 

Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje 

povinnosť pre účastníka konania, ako 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. 



 Účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu so stavom požadovaným 

právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená kontrolovať. Z tohto pohľadu je 

rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinností 

v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, o. i. aj v nadväznosti na 

Vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z. Uvedené povinnosti vyplývajúce zo 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, tzn. 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. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje 

kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinnosti 

predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa je iným správnym deliktom 

kontrolovanej osoby (nie priestupkom), kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. 

Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo 

k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov. 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.  

 Na záver odvolania účastník konania namieta výšku pokuty, ktorá je podľa neho 

neprimerane vysoká. Účastník konania žiada odvolací orgán o preskúmanie prvostupňového 

správneho rozhodnutia a o vydanie rozhodnutia, ktorým sa výška pokuty zníži alebo odpustí. 

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 prvostupňového správneho orgánu. 

Účastníkovi konania napriek závažnosti jeho konania, bola uložená pokuta vo výške 400,- €, 

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

porušenie povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje na dolnej hranici. 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 prehodnotiť 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. 

 Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu 

použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa 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 pri určení výšky pokuty vychádzal z vlastných zistení a uváženia správneho 

orgánu aplikujúceho zákon. Jednotlivé dôkazné prostriedky zhodnotil podľa svojej úvahy, a to 

každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že 

porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b), § 11 ods. 1 a § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo 

zo strany účastníka konania spoľahlivo preukázané. Hlavným podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol inšpekčný záznam z kontroly zo dňa 18.05.2017. 

 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. 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.  

 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 je povinný pri 

poskytovaní služieb 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 povinnosť poskytovať služby v bežnej kvalite, ktorá je v danom 

prípade predpísaná osobitným predpisom - Vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z. z.. Následkom 

protiprávneho konania boli porušené práva spotrebiteľa chránené príslušnými ustanoveniami 

cit. zákona. Nedodržaním kvality ustanovenej osobitným predpisom nebola dosiahnutá 

požadovaná akosť a úroveň poskytovaných služieb, a tým bol spotrebiteľ ukrátený na jeho 

práve na poskytovanie služieb v predpísanej kvalite. Zohľadnený bol rozsah a charakter 

zistených nedostatkov nezodpovedajúcich všeobecným požiadavkám uvedeným vo Vyhláške 

MH SR č. 277/2008 Z. z.. Správnym orgánom bol zohľadnený aj vplyv zistených nedostatkov 

na kvalitu služieb poskytovaných spotrebiteľom. Správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že 

v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 Vyhlášky č. 277/2008 Z. z. sú požiadavky na vybavenie, druh, 

rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach minimálne. 

Nakoľko bol spotrebiteľ informovaný o poskytovaní služieb ubytovacieho zariadenia 

v príslušnej kategórii, avšak nebol informovaný o triede ubytovacieho zariadenia, povinnosťou 

účastníka konania bolo zabezpečiť poskytnutie služieb ubytovacieho zariadenia aspoň 

v požiadavkách pre najnižšiu triedu, čo však preukázateľne splnené nebolo. Odvolací orgán 

prihliadol aj na skutočnosť, že spotrebiteľ majúci záujem o ubytovanie má len obmedzené 

možnosti preveriť si dopredu kvalitu ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa chce ubytovať, preto 

je nevyhnutné, aby poskytovatelia služieb spĺňali všetky predpísané požiadavky v zmysle 

Vyhlášky č. 277/2008 Z. z. 

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň prihliadol na to, že nezaradením 

ubytovacieho zariadenia do príslušnej triedy v zmysle Vyhlášky č. 277/2008 Z. z. bolo 

spotrebiteľom odopreté právo na úplné, riadne a komplexné informácie o poskytovaných 

službách, čím bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa.  



 Pri určovaní výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že nedodržaním 

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť službu 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť bolo ovplyvnené ekonomické správanie 

spotrebiteľa. Bez uvedenia ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť ekonomickú výhodnosť či 

nevýhodnosť plánovanej kúpy. Táto informácia patrí do skupiny informácii, ktoré spotrebiteľ 

musí dostať vždy, a to jednoznačne.   

 Čo sa týka času trvania protiprávneho konania odvolací orgán už len dopĺňa, že v danom 

prípade sa za čas trvania protiprávneho konania považuje čas výkonu kontroly, t. j. 18.05.2017, 

v rámci ktorej boli zistené vyššie uvedené nedostatky, a teda čas, kedy bolo objektívne zistené, 

že k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa zo strany účastníka konania došlo. 

 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: 

02120817. 

 

 

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/0535/99/2017                                                               Dňa : 09.04.2018 

 

 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 – Michal Náther MOTOREST 

NEMECKÁ, miesto podnikania: 976 98 Dolná Lehota 42, IČO: 45 328 897, na základe 

kontroly zariadenia detského ihriska nachádzajúceho sa pri Motoreste Nemecká, Hronská ulica 

2, Nemecká (ďalej len „ZDI“), vykonanej dňa 05.06.2017 a dňa 22.06.2017, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0185/06/2017 zo dňa 22.09.2017, 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 2 100,- EUR, 

slovom: dvetisícsto 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/0185/06/2017 zo dňa 

22.09.2017 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 – Michal Náther MOTOREST 

NEMECKÁ - peňažnú pokutu vo výške 2 100,- €, 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  05.06.2017 a dňa 22.06.2017 v zariadení 

detského ihriska nachádzajúceho sa pri Motoreste Nemecká, Hronská ulica 2, Nemecká 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 05.06.2017 a dňa 22.06.2017 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: 



- Zachytenie chodidla alebo nohy, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 

1176-1:2009 čl. 4.2.7.5 ,,Zachytenie chodidla alebo nohy“, v zmysle ktorého sa zariadenia 

musia konštruovať tak, aby sa nevytvárali nebezpečné situácie, ktoré môžu spôsobiť zachytenie 

chodidla alebo nohy, medzery v hlavnom smere pohybu nesmú byť väčšie ako 30 mm, ak sa 

meria naprieč smeru dráhy, keď v čase kontroly prvok reťazový most bol konštruovaný 

spôsobom, ktorý medzi jednotlivými opierkami na nohy vytváral medzery väčšie ako 30 mm, 

v troch miestach bola nameraná vzdialenosť 60 mm, 45 mm a 45 mm, a tým vytváral 

nebezpečné situácie, ktoré mohli spôsobiť zachytenie chodidla alebo nohy, 

- Nevyhovujúce požiadavky na uchopenie, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN 

EN 1176-1:2009 čl. 4.2.4.7 ,,Požiadavky na uchopenie“, v zmysle ktorého prierez každého 

konštrukčného prvku, ktorý sa navrhuje na uchopenie musí mať šírku najviac 60 mm, keď 

v čase kontroly prvok reťazový most a zábradlie rampy Malého domčeka boli skonštruované 

tak, že ich zábrany mali madlá s nepravidelným priemerom pozdĺž madiel, na zábranách 

reťazového mosta boli na 7 miestach namerané priemery madiel 61,65 mm, 62,25 mm, 61,13 

mm, 64,20 mm, 67,95 mm, 62,23 mm a 62,18 mm, na zábranách rampy boli namerané na  

6 miestach priemery madiel 101,03 mm, 91,05 mm, 89,55 mm, 78,70 mm, 76,36 mm a 77,66 

mm,  

- Nevyhovujúce zábrany, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 

čl. 4.2.4.4 „Zábrany“, v zmysle ktorého otvory medzi povrchom plošiny a dolným okrajom 

zábrany a medzi akýmikoľvek výplňovými prvkami nesmú umožniť priechod malej sondy C, 

keď v čase kontroly konštrukcia prístupového prvku – rampy – vedúcej na vodorovnú plošinu 

Malého domčeka vo výške od 1000 mm do 2000 mm nad zemou (1050 mm) bola zhotovená 

tak, že vytvárala zábrany po oboch stranách, avšak tieto zábrany boli nedostatočné, nakoľko sa 

tu nachádzali otvory, resp. medzery vo výške 600 mm nad zemou umožňujúce priechod malej 

sondy C (trup); v zábranách plošiny Malého domčeka (plošina nad 600 mm od zeme – 1050 

mm) sa nachádzali otvory umožňujúce priechod malej sondy C (trup) a konštrukcia 

prístupového prvku – rampy – vedúcej na vodorovnú plošinu Veľkého domčeka vo výške od 

1000 mm do 2000 mm nad zemou (1630 mm) bola zhotovená tak, že vytvárala zábrany po 

oboch stranách, avšak tieto zábrany boli nedostatočné, nakoľko sa tu nachádzali otvory, resp. 

medzery vo výške 600 mm nad zemou umožňujúce priechod malej sondy C (trup), 

- Zachytenie hlavy a krku, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-

1:2009 čl. 4.2.7.2 „Zachytenie hlavy a krku“, v zmysle ktorého úplne uzavreté otvory: úplne 

uzavreté otvory s dolným okrajom väčším ako 600 mm nad zemou sa musia skúšať podľa D.2.1 

Sondy C alebo E nesmú prejsť cez otvor, ak otvor neumožňuje, aby prešla veľká hlavová sonda 

D, keď v čase kontroly rebrík ako prístupový prvok zariadenia Veľký domček obsahoval otvory 

vo výške nad 600 mm nad zemou, pri ktorých vznikalo riziko zachytenia hlavy alebo krku, kde 

otvory neumožňovali, aby prešla sonda D (veľká hlava), ale umožňovali, aby prešla sonda  

E (malá hlava), 

- Nevyhovujúca konečná úprava zariadenia, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy 

STN EN 1176-1:2009 čl. 4.2.5 „Konečná úprava zariadenia“, v zmysle ktorého sú neprípustné 

vyčnievajúce klince, konce drôtených lán, hroty alebo časti s ostrými hranami, povrch nemá 

byť taký drsný, aby bol príčinou poranenia, keď v čase kontroly plastová šmýkačka na zariadení 

Malý domček vizuálne vykazovala známky mechanického poškodenia a na drevenej lezeckej 

stene sa nachádzali trčiace skrutky, ktoré trčali 15 mm a 16 mm, 

- Nevyhovujúca plocha nárazu, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-

3:2009 čl. 4.8 „Plocha nárazu“, v zmysle ktorého plocha nárazu sa musí zabezpečiť do 

vzdialenosti najmenej 1000 mm po obidvoch stranách od vybiehacej časti, keď v čase kontroly 

plastová šmýkačka na zariadení Veľký domček bola umiestnená tak, že medzera medzi 

prístupovou rampou Veľkého domčeka a šmýkačkou bola nameraná 190 mm, čo nevyhovuje 

ploche nárazu po obidvoch stranách od vybiehacej časti, 



- Nevyhovujúci prístup, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-3:2009 

čl. 4.2 „Prístup“, v zmysle ktorého všetky prídavné šmýkačky s výškou pádu väčšou ako 1000 

mm musia mať priečnik umiestnený cez prístupový otvor, keď v čase kontroly na zariadení 

Veľký domček sa nachádzala prídavná plastová šmýkačka s výškou pádu väčšou ako 1000 mm 

(1630 mm), ktorá nad miestom nasadnutia neobsahovala priečnik. 

 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 1176-3:2009 

Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky 

a skúšobné metódy na šmýkačky, 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 v súvislosti s prevádzkovaním Motorestu 

Nemecká sa rozhodol spríjemniť svojim klientom, najmä detským návštevníkom pobyt tým, že 

v okolí Motorestu nainštaloval zariadenia detského ihriska s dôrazom na fakt, aby deti lepšie 

spoznávali svet, získavali nové zručnosti a rozvíjali svoju osobnosť. Účastník konania ďalej 

uviedol, že to bol jeho prvý kontakt s činnosťou tohto druhu, preto možno trochu podcenil 

bezpečnostné hľadisko, ale nebol v tom zámer obchádzať či porušovať povinnosti vyplývajúce 

zo zákona o ochrane spotrebiteľa a už vôbec nie spôsobiť prípadné zranenia detského užívateľa. 

Účastník konania podotýka, že uvedené zariadenia detského ihriska boli vybudované len pre 

zákazníkov Motorestu Nemecká, čím sa minimalizoval počet hrajúcich sa detí a zariadenia sú 

opatrené nápismi „na vlastné riziko“. Účastník konania si je vedomý skutočnosti, že neznalosť 

zákona neospravedlňuje, ale dovoľuje si dať do pozornosti fakt, že doteraz nedošlo k zdravotnej 

ujme žiadneho dieťaťa a vzhľadom k tomu, že sa jedná o prvý delikt, ktorého sa dopustil, zdieľa 

názor, že výška uloženej pokuty je neprimerane vysoká. Účastník konania taktiež uviedol, že 

za účelom poskytnutia odborných riešení v oblasti kvality, či certifikácie zariadení detského 

ihriska oslovil niektoré inštitúcie ako TÜV SÜD Slovakia s.r.o. či Technický a skúšobný ústav 

ohľadom niektorých komponentov detského ihriska (domček, lezecká stena), ale podľa jeho 

vyjadrenia je to veľmi časovo a finančne náročný proces. Účastník konania poznamenal, že 

prijateľnejším riešením by bolo zariadenie detského ihriska zlikvidovať a neposkytovať 

detskému návštevníkovi aktivity, ktoré by prispeli k jeho fyzickému rozvoju a jeho zábave. 

Účastník konania má za to, že z vyššie uvedeného je evidentné, že pri vybudovaní detského 

ihriska konal pre dobro veci a nie s úmyslom poškodiť zdravie hrajúcich sa detí, či porušiť 

zákon. Účastníkovi konania sa javí výška uloženej pokuty ako neprimerane vysoká a dovoľuje 

si požiadať o možnosť jej prehodnotenia a jej následného zníženia, vzhľadom k tomu, že jej 

zaplatenie bude mať negatívny dosah na vykonávanie ďalších podnikateľských aktivít. 

Záverom účastník konania uvádza, že žiada, aby bola v odvolacom konaní predmetná vec 

opätovne preskúmaná, a aby bolo napadnuté rozhodnutie čo do výšky uloženia pokuty zrušené. 

 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 ,,...za účelom poskytnutia odborných riešení v oblasti kvality, či certifikácie zariadení 

detského ihriska sme oslovili niektoré inštitúcie ako TÜV SÜD Slovakia s.r.o. či Technický 

a skúšobný ústav ohľadom niektorých komponentov detského ihriska (domček, lezecká stena), 

ale je to veľmi časovo a finančne náročný proces,...“ odvolací orgán uvádza, že uvedené hodnotí 

pozitívne, avšak toto nie je dôvod, 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.  

 Tvrdenia účastníka konania, že nainštaloval zariadenia detského ihriska s dôrazom na fakt, 

aby deti lepšie spoznávali svet, získavali nové zručnosti a rozvíjali svoju osobnosť, a že to bol 

jeho prvý kontakt s činnosťou tohto druhu, preto možno trochu podcenil bezpečnostné 

hľadisko, ale nebol v tom zámer obchádzať či porušovať povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa a už vôbec nie spôsobiť prípadné zranenia detského užívateľa, hodnotí 

odvolací orgán ako subjektívne. 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. K námietke účastníka konania, že uvedené zariadenia detského ihriska boli vybudované 

len pre zákazníkov Motorestu Nemecká, čím sa minimalizoval počet hrajúcich sa detí 

a zariadenia sú opatrené nápismi „na vlastné riziko“, odvolací orgán uvádza, že nejde 

o liberačný dôvod a vzhľadom na objektívnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa zodpovedá účastník konania za ohrozenie právom chráneného záujmu – 

bezpečnosti detských spotrebiteľov. 

 Odvolací orgán nemohol prihliadnuť ani na argument účastníka konania, že doteraz nedošlo 

k zdravotnej ujme žiadneho dieťaťa, nakoľko uvedený argument je subjektívneho charakteru. 

Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru sankcionuje účastníka konania za porušenie 

povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa, t. j. za porušenie ustanovenia § 4 

ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej podstaty tohto správneho 

deliktu stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou 

osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa 

zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných 

mu zákonom. 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, pričom jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa majú 

kogentný charakter, a teda nie je možné sa od nich odchýliť. Odvolací orgán opätovne 

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. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je 

rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedený správny 

delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému 



následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. Okolnosti, ktoré ospravedlňujú, 

resp. vysvetľujú nesplnenie povinnosti, nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za 

toto porušenie. Na základe vyššie uvedeného je preto právne irelevantné, či mal účastník 

konania ku konaniu, ktoré je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa motív, alebo nie. 

Odvolací orgán dodáva, že zodpovedným za bezpečnosť ZDI je vždy prevádzkovateľ ihriska, 

voči ktorému SOI vyvodzuje dôsledky v prípadoch, keď v rámci vlastnej kontroly zistí 

nedodržanie bezpečnostných požiadaviek ZDI. 

 K námietke účastníka konania, že výška pokuty je neprimerane vysoká, 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. Správny orgán 

prvého stupňa pri ukladaní výšky pokuty zobral na vedomie vyjadrenie účastníka konania 

a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zistených nedostatkov. 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 

inštalovaného a používaného 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 prvostupňového 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. nevyhovujúce zábrany; možnosť zachytenia hlavy a krku; 

nevyhovujúca plocha nárazu; nevyhovujúci prístup;...). 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 1176-3 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: 01850617. 

 

 

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/0445/99/2017                                                         Dňa : 16.04.2018 

 

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 – PARFUMY a KOZMETIKA, s.r.o., 

Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47 017 180, zast. ... 

kontrola vykonaná dňa 02.08.2016 na inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave pre Bratislavský kraj, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0293/01/2016, zo dňa 30.06.2017, 

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 1.500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie 

§ 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 6 vyššie cit. zákona 

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0293/01/2016, zo dňa 

30.06.2017 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 – PARFUMY a KOZMETIKA, 

s.r.o., peňažnú pokutu vo výške  1.500,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 2 

písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 6 vyššie cit. zákona o ochrane 

spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 02.08.2016 na Inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zistené, že účastník konania 

ako predávajúci porušil zákaz upierať spotrebiteľovi právo na informácie; povinnosť používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; 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 rozhodnutiu 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.“ 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho je neupierať spotrebiteľovi právo na 

informácie; povinnosť používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; 

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. 

 Pri výkone kontroly vykonanej dňa 02.08.2016 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj a posúdením predložených Všeobecných 

obchodných podmienok účastníka konania bolo zistené, že na internetovej stránke 

elektronického obchodu www.hodinkar.sk účastník konania neuvádzal informácie v zmysle  

§ 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, a to názov 

a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha, čím 

došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené porušenie zákazu používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď účastník konania vo Všeobecných obchodných 

podmienkach v časti VI. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie uviedol: 

„5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare: 

- ak zásah, oprava alebo úprava tovaru bola vykonaná v inom servise ako 

u predávajúceho...“. 

Uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko obmedzuje 

práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53 ods. 4 písm. d) OZ). V zmysle  

§ 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek 

prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané 

výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Ak by si spotrebiteľ uplatnil 

reklamáciu u určenej osoby (ktorá môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného 

výrobku), vykonanie záručnej opravy (zásahu, úpravy) výrobku určenou osobou, nemá za 

následok zánik zodpovednosti predávajúceho za vady. 

Účastník konania tiež porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, keď vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

„X. Záverečné ustanovenia 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia 

o zmene týchto VOP je splnená ich umiestením na internetovej stránke predávajúceho.“ 

Uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko umožňuje 

dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve  

(§ 53 ods. 4 písm. i) OZ). Zakotvením uvedených zmluvných podmienok došlo k porušeniu 

zákazu použitia neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. 

 Vykonanou kontrolou 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 pred podpisom zmluvy, ale 

nemohol ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne, keď účastník konania uviedol: 

„V. Odstúpenie od zmluvy  

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ: 

a.) zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji 

a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť 

bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, 

aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu 

predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom 

internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 

c.) Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte predávajúceho 

o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom 



zaslaným poštou) na adrese PARFUMY a KOZMETIKA s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava. 

Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete 

TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení 

práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie 

podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z. z.“ 

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania porušil § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko uvedené podmienky zjavne nejasným spôsobom informujú spotrebiteľa ohľadom 

lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

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 po zistení nedostatku svojich VOP, 

chýbajúci údaj vo VOP doplnil. Správny orgán má povinnosť prihliadnuť na pozitívny prístup 

účastníka konania, vzhľadom k čomu aj z jeho strany mohlo dôjsť k zmierlivému vybaveniu 

veci a nie šikanóznemu postihu účastníka konania. Účastník konania sa ďalej nestotožňuje 

s nezrozumiteľnosťou formulácie ustanovení o odstúpení od zmluvy, keď predmetná 

informácia bola na jednom mieste uvedená správne a na mieste bola uvedená v rozpore 

s právnou úpravou. Správny orgán nesprávne vyhodnotil Čl. V. ods. 1 písm. a) VOP, nakoľko 

účelom tohto ustanovenia bolo informovať spotrebiteľa o jeho povinnosti zaslať odstúpenie od 

zmluvy na adresu predávajúceho a následne v Čl. V. ods. 1 písm. c) je špecifikovaná 

skutočnosť, kedy je zachovaná lehota na odstúpenie od zmluvy. Z uvedeného dôvodu nemohlo 

dôjsť k porušeniu predmetného zákona. Účastník konania uvádza, že v súvislosti s uvedeným 

porušením nebol podaný žiaden podnet. K čl. VI. ods. 5 VOP účastník konania uvádza, že 

dôvodom úpravy znenia je práve negatívna skúsenosť účastníka konania s kupujúcimi 

v postavení spotrebiteľa, ktorí si buď sami vykonávali opravy tovaru alebo prostredníctvom 

nekvalifikovaných servisov, v dôsledku čoho sa predávajúcemu veľa krát stalo, že vada na 

tovare vznikla práve na základe týchto faktorov. Účastník konania tvrdí, že zo znenia 

nevyplýva, že by si spotrebiteľ nemohol dať vykonať opravu u predávajúcim určenej osoby, 

nakoľko táto je sama o sebe osoba oprávnená predávajúcim. Účastník konania uvádza, že 

jedinou osobou, ktorá vykonáva servis pre kupujúcich je účastník konania, ktorý následne zašle 

reklamovaný tovar na opravu osobe určenej účastníkom konania, ktorý následne zašle 

reklamovaný tovar na opravu osobe určenej na vykonanie záručných opráv. Účastník konania 

tiež namieta, že prvostupňový správny orgán sa nevyrovnal so všetkými námietkami, bola mu 

uložená neprimeraná výška pokuty a žiada o zrušenie rozhodnutia. 

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 § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa má každý spotrebiteľ 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. 



V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie upierať 

spotrebiteľovi práva podľa § 3. 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať 

nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

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. 

Čo sa týka námietok účastníka konania ohľadom ustanovení o odstúpení od zmluvy, 

odvolací správny orgán uvádza, že nie je možné akceptovať námietky účastníka konania, 

nakoľko takto formulované ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú zmätočné 

a nezrozumiteľné. 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, nakoľko uvedené podmienky zjavne nejasným 

spôsobom informujú spotrebiteľa ohľadom lehoty na odstúpenie od zmluvy, keď na jednom 

mieste spotrebiteľovi určujú povinnosť v 14 dňovej lehote doručiť písomné odstúpenie od 

zmluvy a v nasledujúcom bode VOP účastník konania určuje, že lehota na odstúpenie od 

zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy 

pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  

Čo sa týka námietok účastníka konania ohľadom možnosti uplatnenia reklamácie u určenej 

osoby, odvolací správny orgán uvádza, že z ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa vyplýva pre spotrebiteľa právo uplatniť reklamáciu nielen u samotného 

predávajúceho ale aj u určenej osoby. Samotná skratka určená osoba je do uvedeného predpisu 

zavedená v § 2 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa a rozumie sa ňou osoba oprávnená 

výrobcom (t. j. nie osoba oprávnená predávajúcim) na vykonávanie opráv. Určené osoby sú 

teda oprávnené vykonávať svoju činnosť a spotrebiteľ má právo sa na ne obrátiť bez ohľadu na 

vôľu predávajúceho. Skutočnosť, že samotný predávajúci nie je určenou osobou, vychádza aj 

zo samotného odvolania účastníka konania, v ktorom uvádza, že po uplatnení reklamácie 

následne zasiela reklamovaný tovar na vykonanie záručných opráv. 

Čo sa týka skutočnosti, že predmetom sankcie nie je predmet podania, odvolací správny 

orgán uvádza, že SOI nie je viazaná rozsahom podania (podnetov) a v rámci konaní ňou 

vedených vychádza zo svojich vlastných zistení. 

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. 

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.  

K alternatívnej žiadosti účastníka konania o prehodnotenie sankcie, a teda zníženie uloženej 

pokuty, odvolací orgán poukazuje na požiadavku podľa § 3 ods. 5 druhá veta Správneho 

poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných 

alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť 

výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným spôsobom vybočil z medzí ukladania 

pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej 

úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj 

v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. 

obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. 

Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná 

v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie 

iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie 

ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu 

k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, 

zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny 

predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom 

(predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade 

účastníka konania.  

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom 

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty 

odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 6 zákona o ochrane 

spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. 

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 používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. 

Závažnosť konania účastníka konania je daná tým, že vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil svoje 

postavenie silnejšej zmluvnej strany, keď do Všeobecných obchodných podmienok 

(špecifikovaných vo výroku rozhodnutia) zakotvil neprijateľné podmienky, ktoré v rozpore 

s právnou úpravou v neprospech spotrebiteľa obmedzujú zodpovednosť účastníka konania za 

vady a umožňujú predávajúcemu jednostranne zmeniť podmienky bez dôvodu dohodnutého 

v zmluve. Spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní 

s predávajúcim) nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých 

zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti 

a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho poškodiť. 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 zmluvné dojednania nevyhovujúce predmetnej požiadavke, čím došlo k zníženiu 

zákonom garantovanej právnej ochrany spotrebiteľa.  

Podaním zjavne nejasných informácií ohľadom práv prislúchajúcich spotrebiteľom zo 

zákona č. 102/2014 Z. z., a to o lehote na odstúpenie od zmluvy, dochádza k oslabeniu 

právneho postavenia spotrebiteľa v predmetnom zmluvnom vzťahu, nakoľko tento v dôsledku 

poskytnutia zjavne nejasných informácií nie je spôsobilý objektívne posúdiť opodstatnenosť 

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

spotrebiteľskej zmluvy v skutočnosti vyplývajú, resp. za akých podmienok vlastne môže od 

zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť. Uvedeným nejasným informovaním spotrebiteľa o lehote 

na odstúpenie od zmluvy, ako i vyhradením jednostrannej zmeny všeobecných obchodných 

podmienok bez dôvodu dohodnutého v zmluve, dochádza k porušovaniu inštitútu právnej 

istoty, ktorého dodržiavanie je predovšetkým v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch so 

zreteľom na postavenie spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany osobitne dôležité.  

Ďalej orgán dozoru prihliadol na to, že účelom právnej úpravy upravenej zákonom  

č. 22/2004 Z. z. je okrem iného zabezpečiť účinný dohľad štátu nad elektronickým obchodom, 

preto citovaný predpis poskytovateľom služieb určuje povinnosť poskytnúť príjemcovi služby 

názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 

V prípade nezabezpečenia všeobecných informačných povinností v súlade s ustanovením  

§ 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. tento účel nie je naplnený a dochádza k upieraniu 

spotrebiteľových práv na informácie. Z hľadiska následkov protiprávneho konania účastníka 

konania vzal orgán dozoru do úvahy, že došlo k zníženiu zákonom garantovanej právnej 

ochrany spotrebiteľa, nakoľko účastník konania v rozpore s cit. zákonom porušil zákaz 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a povinnosť formulovať 

zmluvné 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 práv vyplývajúcich zo zodpovednosti 

predávajúceho za vady) práve z dôvodu existujúcich podmienok predávajúceho.  

Z hľadiska následkov protiprávneho konania orgán dozoru ďalej prihliadol k tomu, že 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. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň, 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02930116. 

 

 

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/0516/99/2017                                                           Dňa : 05.04.2018 

 

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 – Robert Rajec, 
miestom podnikania: Kpt. Nálepku 179/3, 019 01 Ilava, IČO: 45 692 971, kontrola 

vykonaná dňa 06.06.2017 v prevádzke Bar Bastilla, Štúrova 296, Ilava, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,  

č. P/0104/03/2017, zo dňa 08.09.2017, 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 500,00 EUR, 

slovom: päťsto eur, pre porušenie § 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 Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0104/03/2017, zo dňa 

08.09.2017 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 – Robert Rajec – peňažnú pokutu 

vo výške 500,- €, pre porušenie ustanovenia § 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 06.06.2017 v prevádzkarni účastníka 

konania zistené, že tento 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 vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobku; čo účastník konania porušil. 

Dňa 06.06.2017 v prevádzke Bar Bastilla, Štúrova 296, Ilava vykonali inšpektori SOI 

kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri 

kontrole bolo zistené, že ku kontrolnému nákupu, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 0,90 

EUR, a ktorý pozostával z 2x 0,30l Coffea á 0,45 EUR, nebol zo strany predávajúceho vydaný 

doklad o kúpe. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 



Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že čašníčka doklad nevydala úmyselne, bolo 

to spôsobené jej nepozornosťou a rýchlosťou sa venovať inému zákazníkovi. Následne ho však 

do pokladne nahodila. Tiež sa mu zdá suma 500,- € neadekvátna k výške nenahodenej sumy 

0,90 €. Týmto účastník konania žiada o odpustenie alebo o zníženie pokuty, nakoľko je to jej 

prvá pokuta a nebolo to úmyselné.  

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. Správny 

orgán pri postihu vychádzal zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 16 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí 

služby, na ktorom je uvedené: a) obchodné meno, 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. Účastník konania uvedenú povinnosť porušil, keď predávajúci nevydal 

spotrebiteľovi doklad o kúpe v žiadnej forme bezprostredne po zakúpení výrobku.  

K ostatným námietkam odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným, nakoľko 

predmetné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom objektívnej 

zodpovednosti, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu, avšak niektoré jeho vyjadrenia boli subjektívneho 

charakteru (nepozornosť zamestnanca, neadekvátnosť výšky nenahodenej sumy). 

Čo sa týka argumentu účastníka konania o odstránení zistených nedostatkov, odvolací orgán 

poukazuje na ust. § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v zmysle ktorého kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie 

a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Z citovaného 

ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre 

účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte 

v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto 

nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty.  

Čo sa týka výšky uloženého postihu správny orgán uložil výšku postihu v zákonom 

stanovenej sadzbe 66 400 €, odvolací orgán má za to, že výška pokuty vzhľadom na hornú 

hranicu sadzby nie je represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Správny orgán výšku 

pokuty považuje za primeranú vzhľadom, na charakter a rozsah zistených nedostatkov ako aj 

na poškodenie spotrebiteľa. Správny orgán  nemôže pri ukladaní výšky sankcie zohľadniť 

skutočnosti uvádzané účastníkom konania. V prípade zisteného porušenia zákona je totiž 

správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloženiu 

postihu. Výšku pokuty pokladá správny orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu 

a poukazuje na to, že je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Správny orgán pri ukladaní 

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

účastníkom konania. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal aj na následky, 

nakoľko nevydaním dokladu o kúpe si nemôže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu zakúpeného 

výrobku. Na výšku uloženej pokuty nemôže mať vplyv ekonomický dopad na zamestnanca 

účastníka konania. Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej 

povinnosti a to bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že zistené 

porušenie povinnosti bolo zistené prvýkrát, nakoľko podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa orgán dozoru predávajúcemu za opakované porušenie povinnosti počas  

12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 



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

dňa 06.06.2017. 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 EUR. 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

     Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že nevydaním dokladu o kúpe bol poškodený 

spotrebiteľ 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 vady 

tovaru od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve 

v prevádzke, v ktorej si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu. 

     Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že v prípade nevydania dokladu o kúpe výrobku došlo 

zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie, práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a práva na uplatnenie prípadnej reklamácie. 

     Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom je to názoru, že 

pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno – výchovnú funkciu ako aj 

prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou. 

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

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

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

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

01040317. 

 

 

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/0590/99/2017                                                         Dňa : 25.04.2018 

 

     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 – Son Pham Phu, 

miesto podnikania – 925 82 Tešedíkovo 727, IČO: 40 027 899, kontrola vykonaná dňa 

20.04.2017 v prevádzkarni – Textil – Odevy Son Pham Phu, 925 85 Neded 848, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  

č. P/0279/04/17, zo dňa 23.10.2017, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 350 EUR, 

slovom: tristopäťdesiat eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 13 vyššie cit. zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0279/04/17, zo dňa 23.10.2017, 

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 – Son Pham Phu – peňažnú pokutu vo výške 350,- 

€, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 10a ods. 1 písm. k) a § 13 zákona č. 250/2007 

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

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

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 20.04.2017 v prevádzkarni – Textil – Odevy 

Son Pham Phu, 925 85 Neded 848 zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

povinnosť podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého ak sa informácie podľa § 10a až 12 zákona 

poskytujú písomne, musia byť 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 pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. 



o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

uviesť písomné informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.  

Dňa 20.04.2017 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitrianky kraj 

kontrolu  v prevádzkarni – Textil – Odevy Son Pham Phu, 925 85 Neded 848. 

V čase kontroly dňa 20.04.2017  bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup – 1 ks košeľa detská á 4,99 €/ks a 1 ks detské slipy á 1,50 €/ks, v celkovej hodnote 6,49 

€, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 

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). 

V čase kontroly dňa 20.04.2017 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa 

v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 569,71 €, 

u ktorých nebola žiadnym spôsobom uvedená informácia o materiálovom zložení výrobku 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba v anglickom jazyku. 

Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov: 

 2 ks dámske šaty JAMODA á 9,99 €/ks – spolu 19,98 €/3K, materiálové zloženie 

uvedené na pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 95 % cotton, 5 % elasthan; 

 16 ks dámske tričko UOMO á 8,50 €/ks – spolu 136,00 €/3K, materiálové zloženie 

uvedené na pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 35 % cotton,  60 % polyester, 5 % 

elasthan; 

 3 ks dámske šaty NEW LADY á 9,99 €/ks – spolu 29,97 €/3K, materiálové zloženie 

uvedené na pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 95 % cotton, 5 % elasthan; 

 4 ks dámska košeľa ZCQE á 10,99 €/ks – spolu 43,96 €/3K, materiálové zloženie 

uvedené na pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 100 % cotton; 

 10 ks rifle POP á 19,99 €/ks – spolu 199,90 €/3K, materiálové zloženie uvedené na 

pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 98 % cotton, 2 % elasthan; 

 10 ks rifle JACK á 13,99 €/ks – spolu 139,90 €/3K, materiálové zloženie uvedené na 

pevnej všitej etikete v anglickom jazyku: 98 % cotton, 2 % elasthan. 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 13 zákona 

o ochrane spotrebiteľa účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že chyby boli odstránené hneď po 

vykonaní kontroly. Zistené nedostatky vznikli pre nedostatok času na prekontrolovanie nového 

tovar. Nedostatky v reklamačnom poriadku boli taktiež po kontrole odstránené. Vzhľadom 

nato, že účastník konania zistené nedostatky načas odstránil žiada o zníženie pokuty. 

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

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

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

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

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

Podľa § 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.“ 



 Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie a k porušeniu 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 k dispozícii informácie o materiálnom zložení textilných 

výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

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 

uvádza, že 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 20.04.2017.  

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 vzhľadom 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). Taktiež boli spoľahlivo zistených 6 druhov 

výrobkov, v celkovej hodnote 569,71 €, u ktorých neboli uvedené informácie o materiálovom 



zložení textilných výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Následkom 

protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane porušenie vyššie uvedených 

povinností a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúcich práv spotrebiteľa, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred 

uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane 

jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov. 

Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu 

informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto 

informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, 

transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov. 

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ zároveň právo na poskytnutie zákonom 

predpísaných informácií potrebných pre riadne a bezpečné používanie výrobku, pričom, ak sa 

tieto informácie poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Zrozumiteľná informácia o materiálovom zložení výrobku je podstatnou predovšetkým 

z hľadiska potreby kvalifikovaného rozhodnutia sa spotrebiteľa o pristúpení k uzatvoreniu 

spotrebiteľskej zmluvy, t.j. rozhodnutia o kúpe výrobku. 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 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu 

zdravia spotrebiteľov, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že kontrolovanými výrobkami boli 

aj 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. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli pri určení 

výšky pokuty zohľadnené bol charakter informácií, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju 

zákonnú povinnosť. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

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

zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez 

ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

0006 5068, VS-02790417.  

 

 

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/0401/99/2017                                                         Dňa : 11.04.2018 

 

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 – Stavebniny DEK 

s.r.o., sídlo: Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina, IČO: 43 821 103, kontrola vykonaná dňa 

24.01.2017 v prevádzkarni účastníka konania: Stavebniny DEK, Rastislavova 12, Lužianky, 

právne zastúpený ..., proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj, č. P/0046/04/17, zo dňa 20.06.2017, 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 

2500 EUR, slovom: dvetisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a  § 8 ods. 1 písm. d) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, 

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0046/04/17, zo dňa 20.06.2017, 

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 – Stavebniny DEK s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške 

2500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

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

     Inšpektormi SOI bola dňa 24.01.2017 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania 

Stavebniny DEK, Rastislavova 12, Lužianky, pri ktorej bolo zistené porušenie zákazu 

používania nekalej obchodnej praktiky, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom 

za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej praktiky, 

ktorá akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu priemerného spotrebiteľa, čím došlo 

k naplneniu znaku klamlivého konania vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody, ktoré 

je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa. 

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod 

na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo 

nepoužívať nekalú obchodnú praktiku, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom 

za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej praktiky, 

ktorá akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu priemerného spotrebiteľa, čím došlo k 



naplneniu znaku klamlivého konania vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody, ktoré je 

spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa; čo účastník konania porušil. 

Dňa 24.01.2017 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni – Stavebniny DEK, Rastislavova 12, Lužianky. Kontrola sa týkala prešetrenia 

podnetu č. 9/2017, v ktorom spotrebiteľ žiadal o prešetrenie postupu účastníka konania, 

nakoľko pri objednaní tovaru účastník konania deklaroval spotrebiteľovi 5 ks rolí – BRAMAC 

izolačná fólia Clima Plus 2S (75m2/rol) zdarma ako akcia k termoprotektoru, čo je uvedené na 

zálohovej faktúre č. 1690004346 zo dňa 11.08.2016. V čase kontroly dňa 24.01.2017 bolo vo 

vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI v Nitre pri prešetrení podnetu č. 9/2017 zistené, že 

účastník konania v zálohovej faktúre č. ... zo dňa 11.08.2016 uvádzal spotrebiteľa do omylu 

formou klamlivého konania, nakoľko prostredníctvom vyššie uvedenej faktúry mu na základe 

zakúpeného množstva škridle deklaroval dodávku piatich kusov roliek izolačnej fólie zadarmo, 

pričom ale podľa faktúry č. ... zo dňa 22.08.2016 mu boli dané zadarmo iba tri kusy roliek 

izolačnej fólie a dva kusy roliek izolačnej fólie v celkovej hodnote € 403,50 si musel spotrebiteľ 

následne zaplatiť, čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík 

pri tak dôležitom údaji akým je existencia osobitnej cenovej výhody. 

     Týmto konaním došlo k nekalým obchodným praktikám, nakoľko došlo k naplneniu znakov 

klamlivého konania, a teda k porušeniu zákazu používania nekalých obchodných praktík 

v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 

písm. d) 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. 

 Právny zástupca účastníka konania v podanom odvolaní uvádza, že nedošlo k naplneniu 

skutkovej podstaty použitia nekalej obchodnej praktiky, resp. nedošlo ku klamlivému konaniu. 

Účastník konania počas celého priebehu obchodnej transakcie (pred, počas aj po vykonaní 

objednávky) uvádzal pravdivé skutočnosti bez toho, aby uviedol alebo mohol uviesť 

priemerného spotrebiteľa do omylu. Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa 

sa považuje obchodná praktika za nekalú, ak spĺňa kumulatívne: (i) je v rozpore s požiadavkami 

odbornej starostlivosti, (ii) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické 

správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo 

ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná 

na určitú skupinu obyvateľov. Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa sa 

obchodná praktika 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 cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody. 

Podávateľ podnetu prv vystupoval ako zamestnanec spoločnosti a vyžiadal vykonať ponuku 

pre túto spoločnosť na úplne identický tovar, aký je uvedený aj v zálohovej faktúre  

č. ... zo dňa 05.08.2017 a až následne o 6 dní neskôr došlo z jeho strany k zmene odberateľa na 

fyzickú osobu. Dôkazom sú aj zaslané potvrdenia o úhrade zálohovej faktúry z firemného 

emailu spoločnosti ... a totožná ponuka od účastníka konania a spoločnosti ... . Počas celého 

priebehu obchodnej transakcie absentovalo podstatné narušenie alebo existencia takejto 

možnosti na ekonomické správanie vo vzťahu k produktu. Preukazuje to aj skutočnosť, že 

podávateľ podnetu dostal v samotnej zálohovej faktúre na sumu vo výške 3287, 39 € zľavy na 

všetky produkty v rozsahu 24 % až 30 %. Rozdiel medzi predloženou zálohovou faktúrou 

a konečnou faktúrou po prepočítaní jeho odobratého rozsahu termoprotektoru ako základ pre 

výpočet zľavy bol 403,50 €, t.j. iba 6,42 % zvýšenie k celkovej fakturovanej sume. Ide 



o nepatrné navýšenie, ktoré k odobratému ostatnému tovaru nemôže podstatne narušiť 

ekonomické správanie tohto spotrebiteľa, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii od 

účastníka konania. Podávateľ podnetu bol ihneď po prepočítaní rozsahu termoprotektoru ešte 

pred záväzným objednaním upozornený, že dôjde k zmene prepočtu zľavy, tak ako to bolo vždy 

uvedené aj v dokladoch 75m2=1 rolka. Napriek prepočtu mu účastník konania udelili zľavu aj 

na ďalšie dve rolky vo výške 68,25 % a 25 %. Účastník konania trvá na tom, že napriek tomu, 

že v prvej zálohovej faktúre bol uvedený zlý prepočet udelenej zľavy, bol riadne a jasne 

uvedený rozsah určenia zľavy ako 75m2 termoprotektoru=1 rolka zdarma. Napriek prvotnému 

zlému prepočtu absentuje v konaní klienta konanie, ktoré podstatne narušuje alebo môže 

podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu resp. 

zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak neurobil. Správny orgán v napadnutom rozhodnutí neposudzoval a nezaoberal sa 

naplnením zákonných vyššie uvedených podmienok, len paušálne uvádza, že došlo 

k porušeniu. Konanie účastníka konania žiadnym spôsobom nenaplnilo podmienky porušenia 

zákona o ochrane spotrebiteľa a považuje konanie podateľa podnetu za šikanózny výkon práv 

spotrebiteľa. Účastník konania má za to, že správny orgán nerozhodol v súlade so základnou 

zásadou správneho konania ustanovenou v § 3 ods. 5 Správneho poriadku, spoľahlivo 

nepreukázal, že konanie účastníka konania naplnilo zákonné podmienky nekalej obchodnej 

praktiky, resp. klamlivého konania klienta, ako i odôvodnenosť udelenia sankcie vo výške 2500 

€, ktorá predstavuje pre prevádzku likvidačný účinok. Vzhľadom na horeuvedené žiada 

účastník konania, aby odvolací orgán rozhodnutie zmenil alebo zrušil. 

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

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

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

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

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

účastníkom konania považuje za nepreskúmateľné. Odvolací orgán zdôrazňuje, že v zmysle  

§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) 

zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci jednoznačne stanovené povinnosti a nesmie 

porušiť zákaz používania nekalej obchodnej praktiky, a to klamlivým konaním vo vzťahu 

k existencii osobitnej cenovej výhody, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie 

spotrebiteľa. Účastník konania vo svojom odvolaní uvádza súčasne, že počas celého priebehu 

obchodnej transakcie (pred, počas aj po vykonaní objednávky) uvádzal pravdivé skutočnosti 

bez toho, aby uviedol alebo mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, avšak dodáva, 

že v prvej zálohovej faktúre bol uvedený zlý prepočet udelenej zľavy, kde 75m2 

termoprotektoru=1 rolka zdarma. Nakoľko účastník konania uviedol v prvej faktúre tento údaj 

prepočtu zľavy, spotrebiteľ bol v domnení, že na uvedenú metráž dostane 1 rolku zdarma, avšak 

okrem prvých 3 roliek si musel dokúpiť ďalšiu dve rolky napriek tomu, že kúpil termoprotektor 

v metráži, za ktorú mu prináležalo celkovo 5 ks roliek zdarma. Účastník konania informoval 

spotrebiteľa o skutočnosti, že nedostane ku termoprotektoru všetky potrebné rolky zdarma až 

po tom, čo spotrebiteľ dňa 11.08.2016 zaplatil zálohu faktúrou č. 1690004346 napriek tomu, že 

v predmetnej faktúre to bolo zo strany účastníka konania uvedené. Uvedeným konaním došlo 

jednoznačne k naplneniu znaku klamlivého konania vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej 

výhody, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa. Bez ohľadu na ostatné 

udelené zľavy na tovar zo strany účastníka konania nebolo z jeho strany dodržané vyhlásenie 

ohľadom existencie osobitnej cenovej výhody vo forme 75m2 termoprotektoru=1 rolka zdarma. 

Na základe vyjadrenia spotrebiteľa v podnete konanie účastníka konania spôsobilo, že 

spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii vo vzťahu k deklarovaniu osobitnej 

cenovej výhody a pokiaľ by mu účastník konania nedeklaroval 5 roliek v hodnote 1400 € 

zadarmo, danú škridlu by nekúpil a rozhodol by sa pre iný druh. Cena tovaru a s tým spojená 



existencia osobitnej cenovej výhody je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje záujem 

spotrebiteľa ohľadom kúpy tovaru. Nie je možné prehliadnuť skutočnosť, že účastník konania 

nedodržal povinnosti jemu stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa. Zároveň je potrebné tiež 

poukázať na to, že na tento protiprávny stav bol správny orgán upozornený spotrebiteľom, 

pričom jeho opodstatnenosť bola vykonanou kontrolou preukázaná. Porušenie uvedenej 

povinnosti nemožno považovať za zanedbateľné, a to vzhľadom na používanie nekalých 

obchodných praktík, ktoré vedia podstatne ovplyvniť kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa. 

Odvolací orgán má za to, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť 

nepochybne preukázaná. 

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

následky, ktoré spočívajú v tom, že účastník konania porušil zákaz používania nekalej 

obchodnej praktiky, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom za nekalú 

obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej praktiky, ktorá 

akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu priemerného spotrebiteľa, čím došlo k naplneniu 

znaku klamlivého konania vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody, ktoré je spôsobilé 

ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej 

v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa viaže 

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

o ochrane spotrebiteľa účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené 

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

postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 2500 € nie je vzhľadom na 

hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu a zohľadňuje všetky 

skutočnosti majúce vplyv na zistený skutkový stav. Správny orgán nemôže odpustiť uloženú 

pokutu, nakoľko v prípade zisteného porušenia zákona je totiž správny orgán v zmysle § 24 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Správny orgán pri 

ukladaní výšky pokuty prihliadal na to, že účastník konania používal nekalé obchodné praktiky, 

ktorým zásadne ovplyvňoval rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Výška uloženej 

pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na dolnej 

hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť. Účastník konania objektívne 

zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a to bez ohľadu na zavinenie. 

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. 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 č. 250/2007  

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

    Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj to, že použitím nekalej obchodnej 

praktiky formou klamlivého konania, ktorá je zakázaná, dochádza zo strany účastníka konania 

k zneužívaniu silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany 

spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je 

prevtelená  do zákazu používania nekalých obchodných praktík, ktoré účastník konania svojim 

konaním porušil. Účastník konania ako predávajúci v rozpore s odbornou starostlivosťou 

uvádzal vo vyššie uvedenej zálohovej faktúre nesprávnu informáciu o existencii osobitnej 



cenovej výhody tým, že deklaroval spotrebiteľovi dodanie piatich kusov roliek izolačnej fólie 

zdarma, pričom reálne mu poskytol iba 3 kusy roliek izolačnej fólie zdarma, pričom takéto 

konanie bolo spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu. Správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, 

že spôsob výpočtu celkovej ceny zahrňujúci poskytnutie osobitnej cenovej výhody, ako 

výrobky poskytnuté zdarma, je dôležitým údajom a má pre spotrebiteľov dôležitý význam 

v procese záujmu o kúpu daného výrobku. Uvedené zákonné povinnosti účastník konania 

nesplnil a z hľadiska možných následkov považujeme uloženú pokutu za viac ako primeranú.  

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00460417. 

 

 

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/0595/99/2017                                                         Dňa : 30.04.2018 

 

     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 – SV – FOOD, spol. 

s.r.o., sídlo – 059 35 Batizovce, Poľná 132/20, IČO: 45 714 240, kontrola vykonaná dňa 

29.06.2017 v prevádzkarni – Espresso u Poľovníka, Tajovského 2815/19, Poprad proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 

kraj, č. P/0214/07/17, zo dňa 12.10.2017, 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 700 EUR, 

slovom: sedemsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1, § 18 ods.1 vyššie cit. 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0214/07/17, zo dňa 

12.10.2017 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 – SV – FOOD, spol. s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 700,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 10a ods. 1 písm. k),  

§ 16 ods. 1, § 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 

29.06.2017 v prevádzkarni – Espresso u Poľovníka, Tajovského 2815/19, Poprad,  zistené, že 

účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť 

pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

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

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

niektorých zákonov; povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku; povinnosť riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom zabezpečiť 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.  

V zmysle § 47 ods. 6 správneho poriadku týmto odvolací orgán opravuje chybu pri 

prepisovaní textu, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovovaní napadnutého rozhodnutia. 



Uvedené pochybenie spočíva v tom, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán vo 

výroku rozhodnutia nesprávne uvádza poštové smerovacie číslo sídla účastníka konania 

„059 035 Batizovce, Poľná 132/20“ čo odvolací orgán touto cestou opravuje a dáva do súladu 

a vyššie uvedené  nahrádza správnym poštovým smerovacím číslom sídla účastníka konania 

„059 35 Batizovce, Poľná 132/20“. Uvedená oprava nemá žiadny vplyv na právne účinky 

napadnutého rozhodnutia. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku; riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach 

a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom 

zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník 

konania porušil.  

Dňa 29.06.2017 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzkarni – Espresso 

u Poľovníka, Tajovského 2815/19, Poprad, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré účastník 

konania zodpovedá. 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy alebo 

ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť 

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

ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ku ktorému došlo tým, že účastník konania 

spotrebiteľa o týchto skutočnostiach žiadnym spôsobom neinformoval. 

 Podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobku, keď účastník konania spotrebiteľom – inšpektorom na nápoj 2x 0,3 l 

FRAUBEA limonáda čapovaná á 0,30 €/0,1 l zakúpená v kontrolnom nákupe, doklad 

o kúpe výrobku nevydal v žiadnej forme, tento bol vydaný až na požiadanie a po 

preukázaní sa služobnými preukazmi. 

 Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informovať spotrebiteľa 

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

uplatniť, a za tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník 

konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach formou reklamačného poriadku 

neinformoval. 

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 30.10.2017 sa účastník konania odvoláva voči výške 

uloženej pokuty 700 €, ktorá je pre neho likvidačná. Kontrola bola vykonaná v malej prevádzke 

pohostinského zariadenia o kapacite 30 miest, kde sú zamestnané dve pracovné sily na dohodu 

o vykonaní práce. Konateľ spoločnosti je invalidný dôchodca a takýmto spôsobom si vylepšuje 

svoju ekonomickú situáciu. Účastník konania zastáva názor, že pracovníci kontroly by mali byť 

v prvom rade pre podnikateľov aj poradným orgánom a nie udeľovať pri prvej návšteve 

likvidačné pokuty. Dodáva, že si je vedomý, že určitým spôsobom porušil niektoré ustanovenie 

zákona, čo však nebolo jeho zámerom. Voči spotrebiteľom sa chová korektne a poskytuje už 

vyše 20 rokov na uvedenej prevádzke služby v primeranej kvalite. Účastník konania dodáva, 

že išlo o prvú kontrolu, kde mu bola udelená taká vysoká sankcia a preto žiada o prehodnotenie 



uloženej pokuty a zohľadnenie ekonomickej situácia konateľa spoločnosti. V závere svojho 

odvolania účastník konania uvádza, že zistené nedostatky boli obratom odstránené. 

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 § 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 poskytnutí služby.“ 

 Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci je povinný riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno 

reklamáciu uplatniť, a o vykonaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.“  

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za 

porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže 

prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom 

odvolaní. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný 

poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti. Finančné pomery účastníkov konania zákon neumožňuje zohľadňovať, 

sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty. 

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

strany účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

je povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona  

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná 

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

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

lehote správu inšpektorátu.“. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania – 

dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia či odpustenia výšky uloženej pokuty. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie uloženej pokuty odvolací orgán 

uvádza, že 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 29.06.2017.  

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 vzhľadom 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). Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie 

povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov ako aj skutočnosť, že na prevádzkarni 

účastníka konania absentoval reklamačný poriadok. Predmetnými nedostatkami účastník 

konania porušil celkom tri ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Následkom 

protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane porušenie vyššie uvedených 

povinností a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúcich práv spotrebiteľa, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred 

uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane 

jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov. 

Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu 

informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto 

informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, 

transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov. 

Odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. 

Doklad o kúpe je nevyhnutný pre prípad uplatnenia si zodpovednosti za vady kúpeného 

výrobku. Doklad o kúpe výrobku totiž predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych 

vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne 

anonymne uzatváraných kúpnych zmlúv. Uvedeným konaním účastníka konania bolo porušené 

právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. Pri určení výšky 

pokuty bolo zároveň zohľadnené porušenie povinnosti riadne informovať spotrebiteľa 

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

a za tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi. Sprístupnenie reklamačného poriadku odvolací orgán považuje za jeden 

z dôležitých prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach 

a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného 

poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi považuje odvolací orgán za zásah do 

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

informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri určení 

výšky pokuty. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

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

zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez 

ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 



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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

0006 5068, VS-02140717.  

 

 

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/0307/99/2017                                                         Dňa : 06.04.2018 

 

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 – UNITED FASHION GROUP s. r. o., 

sídlo: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 46 146 032, kontrola vykonaná dňa 

11.12.2015 a 12.08.2016 v sídle spoločnosti UNITED FASHION GROUP s. r. o., Sliačska 1/D, 

831 02 Bratislava-Nové Mesto, ..., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, proti rozhodnutiu 

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

č. P/0292/01/2016, zo dňa 31.03.2017, 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 9000,- EUR, 

slovom: deväťtisíc 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); 

§ 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných praktík) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 

a § 8 ods. 1 písm. b); §  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 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 a pre porušenie § 3 ods. 1 písm. g) a § 4 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, 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/0292/01/2016, zo dňa 31.03.2017  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 – UNITED FASHION GROUP s.r.o., 

peňažnú pokutu vo výške 9000,- €, 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); § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných 

praktík) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b); §  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 

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“) a pre porušenie § 3 ods. 1 písm. g) a § 4 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 (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“). 



     Dňa 11.12.2015 a 12.08.2016 vykonali inšpektori SOI so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj kontrolu v sídle účastníka konania United Fashion Group s. r. o., Sliačska 

1/D, 831 02 Bratislava-Nové mesto, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu 

www.topankovo.sk, zameranú na preverenie internetového obchodu www.topankovo.sk 

a dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004  

Z. z. o elektronickom obchode 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 zákona č. 284/2002 Z. z., pri ktorej bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci 

ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na 

ochranu jeho ekonomických záujmov, používal nekalé obchodné praktiky formou klamlivého 

konania, používal neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, 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 neoznámil spotrebiteľovi informáciu 

o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a nezabezpečil, aby spotrebiteľ výslovne 

potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, 

nakoľko tlačidlo, ktorého stlačenie bolo potrebné pre odoslanie objednávky, nebolo označené 

ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ ani 

zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky 

zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.  

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo: neukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, neupierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, nepoužívať nekalé obchodné praktiky formou klamlivého konania, 

nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, 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 informáciu o postupoch 

uplatňovania a vybavovania reklamácií; zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol 

oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, nakoľko tlačidlo, 

ktorého stlačenie bolo potrebné pre odoslanie objednávky, nebolo označené ľahko čitateľným 

spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ ani zodpovedajúcou 

jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť 

zaplatiť cenu; čo však  účastník konania porušil. 

     Dňa 11.12.2015 a 12.08.2016 vykonali inšpektori SOI so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj kontrolu v sídle účastníka konania United Fashion Group s. r. o., Sliačska 

1/D, 831 02 Bratislava-Nové mesto, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu 

www.topankovo.sk, zameranú na preverenie internetového obchodu www.topankovo.sk 

a dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004  

Z. z. o elektronickom obchode 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 zákona č. 284/2002 Z. z. Výsledok vykonanej kontroly je spísaný v inšpekčnom 

zázname zo dňa 11.12.2015 v spojení s inšpekčným záznamom zo dňa 12.08.2016. Pri výkone 

kontroly dňa 11.12.2015 boli inšpektorom SOI zo strany účastníka konania predložené 

dokumenty, ktoré boli obsiahnuté na internetovej stránke www.topankovo.sk, a to: časť 

http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/


Kontakty, Všeobecné obchodné podmienky, časť Ako zaplatiť za tovar, ktorá obsahuje štyri 

sekcie: Aké druhy platby akceptujete?; Ako viem, či ste prijali moju platbu?; Nepodarilo sa mi 

zrealizovať platbu cez internet. Čo mám robiť?; Môžem platiť kuriérovi aj kartou?, časť 

Doprava, ktorá obsahuje deväť sekcií: Aké sú poplatky za doručenie kuriérom?; Aké spôsoby 

doručenia využívate?; Na akú adresu viete tovar doručiť?; Chcem zmeniť adresu dodania 

objednávky, čo mám robiť? Posielate zásielky aj mimo Slovenska?; Moja zásielka bola 

expedovaná, no stále nedorazila – čo teraz?; Čo ak sa mi nepodarilo prevziať moju zásielku?; 

Je možné vyzdvihnúť tovar aj osobne?; Koľko dní ma bude pripravená objednávka čakať na 

osobný odber?, časť Výmena / vrátenie, ktorá obsahuje sedem sekcií: Čo mám robiť, ak chcem 

vymeniť tovar?; Čo mám robiť, ak chcem vrátiť tovar?; Platím pri výmene produktu za 

opätovné doručenie?; Ako je to s platbami pri výmene a vrátení tovaru?; Aká je lehota na 

vrátenie alebo výmenu tovaru?; Na akú adresu mám poslať tovar, s ktorým nie som spokojný?; 

Čo robiť, ak mi bol doručený nesprávny tovar alebo chýba niektorá položka?, časť Reklamačný 

poriadok, ktorá obsahuje päť sekcií: Čo mám robiť ak chcem reklamovať tovar?; Platím pri 

výmene produktu za opätovné doručenie?; Na akú adresu mám poslať tovar, ktorý chcem 

reklamovať?; Čo robiť, ak mi bol doručený nesprávny tovar alebo chýba niektorá položka?; 

Znenie reklamačného poriadku, Výmenný / reklamačný formulár, časť Často kladené otázky, 

ktorá obsahuje osem sekcií: Objednávka, Moje konto, Tabuľka veľkostí, Platba, Preprava 

a doručenie, Osobný odber, Výmena a vrátenie tovaru, Darčekové poukážky a zľavové kupóny, 

ktoré sa ďalej členia na nasledovné podsekcie: Objednávka - Ako si vybrať produkt?; Ako 

vložiť tovar do košíka?; Ako dokončiť objednávku?; Ako viem, že ste moju objednávku 

prijali?; Môže byť moja objednávka rozdelená? Resp. čo je rozdelená objednávka?; Koľko 

potvrdzujúcich e-mailov o mojej objednávke dostanem?; Ako dlho trvá vybavenie 

objednávky?; Ako stornovať objednávku?; Aký je priamy kontakt na zákaznícke centrum?, 

Moje konto – Aké sú výhody registrácie?; Čo mám robiť, ak som zabudol svoje meno alebo 

heslo?, Tabuľka veľkostí – Ako si mám vybrať správnu veľkosť topánok?; Tabuľka veľkostí, 

Platba – Aké druhy platby akceptujete?; Ako viem, či ste prijali moju platbu?; Nepodarilo sa 

mi zrealizovať platbu cez internet. Čo mám robiť?; Môžem platiť kuriérovi aj kartou?, Preprava 

a doručenie – Aké sú poplatky za doručenie kuriérom?; Aké spôsoby doručenia využívate?; Na 

akú adresu viete tovar doručiť?; Chcem zmeniť adresu dodania objednávky. Čo mám robiť? 

Posielate zásielky aj mimo Slovenska?; Moja zásielka bola expedovaná, no stále nedorazila – 

čo teraz?; Čo ak sa mi nepodarilo prevziať moju zásielku?, Osobný odber – Je možné 

vyzdvihnúť tovar aj osobne?; Koľko dní ma bude pripravená objednávka čakať na osobný 

odber?, Výmena a vrátenie tovaru – Čo mám robiť, ak chcem vymeniť tovar?; Čo mám robiť, 

ak chcem vrátiť tovar?; Čo mám robiť, ak chcem reklamovať tovar?; Platím pri výmene 

produktu za opätovné doručenie?; Ako je to s platbami pri výmene a vrátení tovaru?; Aká je 

lehota na vrátenie alebo výmenu tovaru?; Na akú adresu mám poslať tovar, s ktorým nie som 

spokojný?; Čo robiť, ak mi bol doručený nesprávny tovar alebo chýba niektorá položka?, 

Darčekové poukážky a zľavové kupóny – Ako získať darčekový alebo zľavový kupón?; Ako 

použiť darčekový alebo zľavový kupón?; Je možné použiť v jednej objednávke viac ako jeden 

kupón?, zdokumentovanie procesu vytvorenia objednávky  (spolu ďalej aj „predložené 

materiály“). 

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov zistené, že účastník konania vo 

Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok I 

Všeobecné ustanovtenia a vymedzenie pojmov  

5. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle: 

1. ... 

2. § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim 

a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa 



riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

V zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky 

zákonník“) ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce 

právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech 

zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých 

obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne 

vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia 

Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Účastník 

konania tak v rozpore s odbornou starostlivosťou uvádzal nesprávnu, resp. nepravdivú 

informáciu o práve spotrebiteľa, ktorá bola spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za 

následok, že tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo 

k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k právu spotrebiteľa, ktoré je spôsobilé 

ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, t.j. nerešpektovaniu zákazu používania nekalých 

obchodných praktík.   

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov ďalej zistené, že účastník 

konania vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol:  

Článok IV 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 

3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku 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. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar 

plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. 

a 

Článok IX 

Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf 

8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená 

o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na 

účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného 

Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného 

v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku. 

a 

Článok XIV 

Kupóny 

2. Kupóny zakúpené kupujúcim na stránke www.zlavadna.sk a obdobných internetových 

stránkach 

14. V prípade odstúpenia od zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu  najneskôr do 15 dní od 

preukázateľného doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu nový kupón s rovnakou 

hodnotou a s rovnakou dobou platnosti ako mal uplatnený kupón. Pokiaľ Kupujúci na kúpu 

tovaru použil okrem kupónu aj peňažné prostriedky, tieto rovnako do 15 dní od 

preukázateľného doručenia odstúpenia od zmluvy zašle Predávajúci na bankový účet určený 

Kupujúcim.  

Ďalej účastník konania na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti: 

VÝMENA/VRÁTENIE 

ČO MÁM ROBIŤ, AK CHCEM VRÁTIŤ TOVAR? 

Tovar, ktorý si želáte vrátiť nám zašlite spolu s vyplneným výmenným/reklamačným 

formulárom, ktorý je súčasťou Vášho balíku (prípadne si ho môžete stiahnuť TU). Do formulára 

nám uvediete:  
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1. Dôvod vrátenia 

2. Detaily produktu, o ktorý nemáte záujem a želáte si ho vrátiť 

3. Spôsob, akým si želáte vrátiť peňažné prostriedky:  

a. Vo forme darčekového kupónu v hodnote vráteného tovaru 

b. Bankovým prevodom na Vami uvedené číslo účtu 

a 

... Darčekový kupón alebo peňažné prostriedky Vám zašleme v priemere do 7 pracovných dní 

od prijatia zásielky u nás, najneskôr však do 14 pracovných dní. 

a 

AKO JE TO S PLATBAMI PRI VÝMENE A VRÁTENÍ TOVARU? 

Ak tovar iba vraciate, peňažné prostriedky Vám zašleme na uvedené číslo účtu v priemere do  

7 pracovných dní od prijatia zásielky u nás, najneskôr však do 14 pracovných dní. 

A v časti: 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ZNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Článok III 

Storno/výmenný/reklamačný formulár - stiahni PDF 

9. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s VOP a Reklamačným 

poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v VOP, bude 

prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia úplne 

vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu 

uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku. 

A v časti: 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU 

ČO MÁM ROBIŤ AK CHCEM VRÁTIŤ TOVAR?  

Tovar, ktorý si želáte vrátiť nám zašlite spolu s vyplneným výmenným/reklamačným 

formulárom, ktorý je súčasťou Vášho balíku (prípadne si ho môžete stiahnuť TU). Do formulára 

nám uvediete:  

1. Dôvod vrátenia 

2. Detaily produktu, o ktorý nemáte záujem a želáte si ho vrátiť 

3. Spôsob, akým si želáte vrátiť peňažné prostriedky:  

o a. Vo forme darčekového kupónu v hodnote vráteného tovaru 

o b. Bankovým prevodom na Vami uvedené číslo účtu 

a 

... Darčekový kupón alebo peňažné prostriedky Vám zašleme v priemere do 7 pracovných dní 

od prijatia zásielky u nás, najneskôr však do 14 pracovných dní. 

a 

AKO JE TO S PLATBAMI PRI VÝMENE A VRÁTENÍ TOVARU? 

Ak tovar iba vraciate, peňažné prostriedky Vám zašleme na uvedené číslo účtu v priemere do  

7 pracovných dní od prijatia zásielky u nás, najneskôr však do 14 pracovných dní. 

Účastník konania uvádzal nesprávne informácie, nakoľko v súlade s § 9 ods. 1 zákona 

č. 102/2014 Z. z. predávajúci je 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; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zároveň 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby 

podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je 

dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti 
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s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predĺžením lehoty na vrátenie 

platieb ako aj výhradným určením spôsobu vrátenia ceny za tovar bez predchádzajúcej dohody 

so spotrebiteľom v prípade, ak spotrebiteľ použil pri svojej platbe za produkt iný spôsob platby 

ako bezhotovostný platobný styk prevodom na účet (napr. hotovosť), dochádza k upieraniu 

práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov.  

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov tiež zistené, že účastník konania 

vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok IV 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy 

2. 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. 

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je 

v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. 

a 

Článok IX 

Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf 

7. Kupujúci je povinný úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene 

poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla 

Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na 

dobierku. 

a 

Článok XIV 

Kupóny 

2. Kupóny zakúpené kupujúcim na stránke www.zlavadna.sk a obdobných internetových 

stránkach 

13. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy tovar najneskôr do 7 pracovných dní od odstúpenia od 

zmluvy vráti Predávajúcemu na adrese jej sídla, pričom tovar musí byť riadne zabalený 

a nesmie vykazovať známky poškodenia a/alebo používania, v opačnom prípade má 

Predávajúci právo tento tovar neprevziať a požadovať od Kupujúceho úhradu celej kúpnej 

ceny, s výnimkou prípadov, keď Kupujúci preukáže, že poškodenie tovaru bolo spôsobené pri 

preprave tovaru. 

Ďalej kontrolovaná osoba na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedla v časti: 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ZNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Článok III 

Storno/výmenný/reklamačný formulár - stiahni PDF 

8. Kupujúci je povinný úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene 

poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla 

Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na 

dobierku. 

A v časti: 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU 

NA AKÚ ADRESU MÁM POSLAŤ TOVAR, S KTORÝM NIE SOM SPOKOJNÝ? 

Topánky, kabelky alebo iné doplnky, ktoré si želáte vrátiť alebo vymeniť zašlite spolu 

s vyplneným výmenným/reklamačným formulárom na adresu Sliačska 1/D, 83102 Bratislava 

(poštou, kuriérom, osobne - jednoducho spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje). Pošta 

umožňuje zasielať balíky dvoma spôsobmi: "zaslať na adresu" a "zaslať na poštu". V prípade 
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využitia pošty zašlite nám nevyhovujúci tovar spolu s vyplneným formulárom spôsobom "zaslať 

na adresu". 

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. V súlade 

s ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní 

odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar 

vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa 

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

Z uvedeného vyplýva, že zákon nevyžaduje, aby bol tovar predávajúcemu doručený spolu 

s odstúpením od zmluvy, resp. formulárom, teda uvedená povinnosť je uložená bez právneho 

dôvodu nad rámec zákona.  

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov tiež zistené, že účastník konania 

vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok VI 

Poštovné a balné 

3. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 40 EUR neúčtuje, 

okrem nasledovných prípadov: 

1. .... 

2. ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola vybavená 

zamietnutím,  

3. .... 

a 

Článok X 

Záručné podmienky a záručná doba 

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho 

reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných 

dokladov. 

Ďalej účastník konania na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti: 

Výmenný/reklamačný formulár  

Vaša reklamácia bude vybavená v prípade, že tovar bude vrátený v originálnom nepoškodenom 

obale. 

A v časti: 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU 

ČO MÁM ROBIŤ, AK CHCEM REKLAMOVAŤ TOVAR? 

Tovar, ktorý si želáte reklamovať nám zašlite čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom 

balení spolu s vyplneným výmenným/reklamačným formulárom. ... 

V súlade s ustanovením § 598 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo na úhradu 

nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za 

vady. Zákon v danom prípade nerozlišuje, či sa jedná o reklamáciu opodstatnenú alebo 

neopodstatnenú. Žiadanie úhrady poštovného v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad  

40 EUR v prípade, ak predávajúci vracia tovar kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola 

vybavená zamietnutím ako aj požiadavka zaslania reklamovaného tovaru v originálnom balení 

je kladená nad rámec zákona. Zakotvením predmetných ustanovení dochádza k porušeniu 

zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.  

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov ďalej zistené, že účastník 

konania vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok VIII 

Dodacie podmienky 

http://www.topankovo.sk/


5. ... Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci 

neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

- uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

nakoľko obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53  

ods. 4 písm. d) Občianskeho zákonníka), nakoľko skutočnosť, či vada výrobku bola 

spôsobená prepravou, spotrebiteľom alebo sa jedná o výrobnú vadu, má byť predmetom 

posúdenia v rámci reklamačného konania. Stanovenie výsledku reklamačného konania 

ešte pred jeho zahájením je spôsobilé odradiť spotrebiteľa od uplatnenia reklamácie; 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny 

a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankovo.sk 

- uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa  

(§ 53 ods. 4 písm. i) Občianskeho zákonníka), nakoľko umožňuje dodávateľovi 

jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve; 

Ďalej účastník konania na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti: 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ZNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Článok II 

Kontrola tovaru pri prevzatí 
1.  ... Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci 

neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

3.  ... Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa 

neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však 

do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za 

úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. 

- uvedené podmienky boli vyhodnotené ako neprijateľné vzhľadom na značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

nakoľko obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53  

ods. 4 písm. d) Občianskeho zákonníka). Skutočnosť, či vada výrobku bola spôsobená 

prepravou, spotrebiteľom alebo sa jedná o výrobnú vadu, má byť predmetom posúdenia 

v rámci reklamačného konania. Stanovenie výsledku reklamačného konania (neuznanie 

reklamácie) ešte pred jeho zahájením je spôsobilé odradiť spotrebiteľa od uplatnenia 

reklamácie. Predávajúci zároveň v bode 3. vopred obmedzuje uplatnenie zodpovednosti 

za vady lehotou pre jej uplatnenie a to do dvoch dní od prevzatia zásielky; 

Článok IV 

Záručné podmienky a záručná doba 
5. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, 

neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru a uplynutím záručnej doby tovaru. 

- uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

nakoľko obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53  

ods. 4 písm. d) Občianskeho zákonníka), nakoľko neoznámenie zjavných chýb pri 

prevzatí tovaru nemôže mať za následok zánik nároku na uplatnenie reklamácie.  

Zakotvením predmetných podmienok dochádza k porušeniu zákazu používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

http://www.topankovo.sk/


Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov taktiež zistené, že účastník 

konania vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok IX 

Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf 

1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len 

„Formulár“) vo všetkých prípadoch: 

1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote. 

....... 

3. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. 

......... 

1. Kupujúci vracia alebo vymieňa tovar zakúpený v akcii typu 2+1zadarmo. 

........ 

2. Kupujúci vracia alebo vymieňa tovar zakúpený v akcii typu „Kúp 2 a viac a všetky sú za 

polovicu“.  

........ 

1. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje: 

   1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko; 

   2. Číslo elektronickej objednávky; 

   3. Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením   kódu, 

farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru; 

   4. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 

5. Dátum a podpis Kupujúceho. 

Ďalej účastník konania na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti:  

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ZNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Článok III 

Storno/výmenný/reklamačný formulár - stiahni PDF 

1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len 

„Formulár“) v nasledujúcich prípadoch: 

1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote. 

....... 

3. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal 

......... 

7. Kupujúci vracia alebo vymieňa tovar zakúpený v akcii typu 2+1zadarmo 

........ 

8. Kupujúci vracia alebo vymieňa tovar zakúpený v akcii typu „Kúp 2 a viac a všetky sú za 

polovicu“ 

........ 

2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje: 

   1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/ meno a priezvisko; 

   2. Číslo elektronickej objednávky; 

   3. Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením    kódu, 

farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru; 

   4. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 

   5. Dátum a podpis Kupujúceho 

V zmysle § 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; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na 

odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 

http://www.topankovo.sk/
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vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu 

odovzdal predávajúci. Použitie formuláru v súvislosti s odstúpením od zmluvy je možnosťou 

spotrebiteľa, nie však jeho povinnosťou, tak ako to účastník konania stanovil. Súčasne platí, že 

predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ 

pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom 

spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

Za takúto dohodu však nemožno považovať vopred formulované znenie podmienok, ktoré 

spotrebiteľ nemôže ovplyvniť. Zakotvením uvedených podmienok dochádza zo strany 

účastníka konania k ukladaniu povinnosti bez právneho dôvodu.  

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov tiež zistené, že účastník konania 

vo Všeobecných obchodných podmienkach uviedol: 

Článok IX 

Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf 

9. Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 

5,00 EUR. 

Ďalej účastník konania a na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti:  

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ZNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Článok III 

Storno/výmenný/reklamačný formulár - stiahni PDF 

10. Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 

5,00 EUR. 

Na základe ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého okrem povinností 

uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa, možno 

uviesť, že zákon neumožňuje predávajúcemu požadovať od spotrebiteľa storno poplatok 

v prípade vrátenia peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty. Zakotvením 

uvedenej podmienky dochádza zo strany účastníka konania k ukladaniu povinnosti bez 

právneho dôvodu. 

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov ďalej zistené, že účastník 

konania na internetových stránkach www.topankovo.sk uviedol v časti: 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

ČO MÁM ROBIŤ, AK CHCEM REKLAMOVAŤ TOVAR? 

... O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom najneskôr do 30 pracovných dní 

od prijatia reklamácie. 

A v časti: 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU 

ČO MÁM ROBIŤ, AK CHCEM REKLAMOVAŤ TOVAR? 

... Formulár si môžete stiahnuť TU a je v ňom potrebné uviesť:  

1. Dôvod reklamácie 

2. Detaily produktu, ktorý si želáte reklamovať 

3. Spôsob, akým si želáte v prípade schválenia reklamáciu vyriešiť:  

o a. Výmenou tovaru za nový tovar 

o b. Darčekovým kupónom v hodnote reklamovaného tovaru 

o c. Bankovým prevodom na Vami uvedené číslo účtu 

Pošta umožňuje zasielať balíky dvoma spôsobmi: "zaslať na adresu" a "zaslať na poštu". 

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným formulárom nám zašlite spôsobom "zaslať na adresu" : 

http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/
http://www.topankovo.sk/media/topankovo_formular.pdf


Topankovo.sk, Sliačska 1/D, 83102 Bratislava. O vybavení reklamácie Vás budeme 

informovať e-mailom najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia reklamácie. 

Účastník konania uvádzal nesprávne informácie, nakoľko v zmysle § 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. Zákon o ochrane spotrebiteľa tak v súvislosti 

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

predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie. Predmetné ustanovenie 

poskytuje predávajúcemu priestor na predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie, keď v rozpore 

so zákonom informuje spotrebiteľa o vybavení jeho reklamácie e-mailom do 30 pracovných dní 

od prijatia reklamácie, v dôsledku čoho znemožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy, resp. 

žiadať výmenu výrobku za nový výrobok v prípade, ak predávajúci nevybavil reklamáciu do 

30 dní odo dňa jej uplatnenia. Účastník konania ako predávajúci tak informáciu o vybavovaní 

reklamácie, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, uvádzal nesprávne, čo môže zapríčiniť, že priemerný 

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo 

k porušeniu zákazu použitia nekalých obchodných praktík vo forme klamlivého konania. 

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov tiež zistené, že účastník konania 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil 

informácie o postupoch vybavovania reklamácií, keď vo Všeobecných obchodných 

podmienkach ani v iných častiach nachádzajúcich sa na internetovej stránke 

www.topankovo.sk obsiahnutý postup neobsahoval informácie ohľadom vybavovania 

reklamácií upravený v § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa – t. j. reklamácia uplatnená počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku a po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, opätovné uplatnenie 

reklamácie. 

Pri výkone kontroly bolo posúdením predložených materiálov ďalej zistené, že: účastník 

konania nezabezpečil, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou 

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, nakoľko tlačidlo, ktorého stlačenie bolo potrebné pre 

odoslanie objednávky, nebolo označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením 

„objednávka s povinnosťou platby“ ani zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou 

vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, keď 

preskúmaním procesu vytvárania objednávky dňa 11.12.2015 bolo zistené, že v poslednom 

kroku tohto procesu sa nachádzalo tlačidlo „DOKONČIŤ NÁKUP“. 

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

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

§ 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných praktík) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 

a § 8 ods. 1 písm. b); § 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. g) a § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., za ktoré ako predávajúci v zmysle § 2 

písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá účastník konania.  

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 



     V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že napadnuté rozhodnutie správneho orgánu 

vychádzalo zo zle zisteného skutkového stavu veci, pretože toto rozhodnutie je v rozpore 

s obsahom spisov, takisto napadnutému rozhodnutiu vyčíta jeho nepreskúmateľnosť 

a nezrozumiteľnosť z dôvodu nedostatku dôvodov podporujúcich výrokovú časť napadnutého 

rozhodnutia, v tejto súvislosti poukazuje na neúplnosť spisov správneho orgánu najmä vo 

vzťahu k zisteniam SOI zo dňa 12.08.2016. Takisto namieta a žiada zrušiť výrok o výške 

uloženej sankcie za porušenia zistené SOI, pretože sankcia bola uložená v rozpore s princípmi 

správneho trestania. Ak by SOI naozaj ku dňu 12.08.2016 vykonávala kontrolu a zodpovedne 

by sa zaoberala stavom aktuálnym ku dňu 12.08.2016 u kontrolovaného subjektu, tak závery 

kontroly by museli jednoznačne dospieť k tomu, že všetky vytýkané nedostatky z kontroly zo 

dňa 11.12.2015 boli ku dňu 12.08.2016 u kontrolovaného subjektu odstránené. K týmto 

skutočnostiam sa SOI v odôvodnení rozhodnutia vyjadruje veľmi neurčito a nezrozumiteľne. 

Je teda zrejmé, že takto odôvodnené rozhodnutie SOI je nepreskúmateľné pre jeho 

nezrozumiteľnosť  a pre nedostatok dôvodov, o ktoré opiera svoje výroky. V inšpekčnom 

zázname z vykonanej kontroly zo dňa 11.12.2015 uvádza ako výsledok kontroly odobratie 

dokumentov (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, reklamačný formulár, 

texty uvedené na internetovej stránke www.topankovo.sk) za účelom odovzdania právnemu 

oddeleniu SOI na posúdenie. V inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2016 je vo výsledku 

kontroly z toho dňa zrejmá špecifikácia zistených nedostatkov ku dňu 11.12.2015. Vo výsledku 

kontroly v inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2016 nie je uvedené, že by v tomto čase došlo 

k opätovnej kontrole týchto dokumentov. Naopak už v prvej vete inšpekčného záznamu sa 

uvádza, že dňa 12.08.2016 ide o doriešenie kontroly zo dňa 11.12.2015. Ak by dňa 12.08.2016 

bola vykonávaná kontrola v tom rozsahu, ako SOI tvrdí, tak by muselo byť jednoznačne zistené, 

že k tomuto dňu mal kontrolovaný subjekt odstránené všetky nedostatky zistené dňa 

11.12.2015. Je zarážajúce, že celá výroková časť rozhodnutia sa odvoláva len na reálnu kontrolu 

zo dňa 11.12.2015 a vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia nie je uvedená ani jedna 

súvislosť, ktorú by bolo možné spojiť s výsledkami údajnej kontroly vykonanej dňa 12.08.2016 

(strana 13 a 14 rozhodnutia: „výsledok vykonanej kontroly je spísaný v inšpekčnom zázname zo 

dňa 11.12.2015 v spojení s inšpekčným záznamom zo dňa 12.08.2016.“). Účastník konania sa 

pýta, k čomu bola potrebná účasť inšpektorov SOI v sídle účastníka konania dňa 12.08.2016, 

keď k tomuto dňu inšpektori SOI vykonali iba vyhodnotenie posúdenia predmetných 

materiálov a toto posúdenie následne zaznamenali do inšpekčného záznamu zo dňa 12.08.2016. 

Úplne zmätočne v tomto duchu vyznie potom tvrdenie SOI v odôvodnení rozhodnutia na strane 

29 keď tvrdí, že pri inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2016 bola kontrolná činnosť orgánu 

zameraná na posúdenie predložených materiálov. Zistené nedostatky sú popísané vo výrokovej 

časti rozhodnutia a sú štruktúrované do 7 zistených nedostatkov a porušení kontrolovaného 

orgánu. Je pritom zrejmé, že ak vychádzame z princípov správneho trestania, tak sa 

u kontrolovaného subjektu jedná v zásade iba o tri zistené nedostatky rozpísané do 7 bodov. 

Jedná sa o porušenie zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle 

§ 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, vrátenie platby spotrebiteľovi rovnakým 

spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe – porušenie § 4 ods. 2 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, uplatnenie práva spotrebiteľa nesmie mať za následok vznik ďalších 

nákladov ani povinností pre spotrebiteľa – porušenie § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa. V zásade sa jedná o pochybenie kontrolovaného účastníka konania obsiahnuté 

v jednom ustanovení zákona, ktoré je však zo strany správneho orgánu účelovo rozpísané na tri 

samostatné nedostatky. V prípadoch ďalších uvádzaných nedostatkov a porušení - porušenie 

kontrolovaného subjektu ohľadne lehoty na vrátenie platby (§ 4 ods. 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa), porušenie kontrolovaného subjektu ohľadne informácie pre 

spotrebiteľa, ktorá bola spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil (porušenie § 7 ods. 1 a ods. 4  
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a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa), porušenie kontrolovaného subjektu 

v súvislosti s lehotou na vybavenie reklamácie ( § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 

a ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa) a porušenie kontrolovaného 

subjektu vo vzťahu k používaniu neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských 

zmluvách (porušenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa) – vo výrokovej časti 

napádaného rozhodnutia je teda takisto zrejmé, že naplnenie skutkovej podstaty jednotlivých 

nedostatkov vytýkaných kontrolovanému subjektu sa v ďalších štyroch prípadoch opätovne 

opakuje, a to minimálne vo vzťahu ku § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

z čoho možno vyvodiť záver, že v prípade kontrolovaného subjektu z hľadiska vytýkaných 

nedostatkov došlo k porušeniu maximálne štyroch noriem celkovo upravených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa. V prípade výšky uloženej pokuty v príčinnej súvislosti s vyššie 

uvedeným tak bude zrejmé, že takto uložená sankcia čo do výšky nie je vyjadrením zistených 

nedostatkov v súlade so skutkovým stavom vyplývajúcim z rozhodnutia správneho orgánu ani 

z jeho odôvodnenia. Je treba poukázať na princíp legality a nemôže byť vylúčený pri 

uplatňovaní právomoci vykonávateľov verejnej správy, pričom v rámci tejto zásady je zrejmé, 

že musí byť určité, jasné a presné vyjadrenie skutkových podstát správnych deliktov 

obsiahnutých v právnych normách a za porušenie nemôže byť kontrolovaný subjekt 

v správnom konaní potrestaný dvakrát. Jedná sa o princíp ne bis in idem (viď porušenie § 4  

ods. 2  písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa). Účastník konania má za to, že pri ukladaní 

sankcie kontrolovanému subjektu bol porušený aj princíp postihu za protiprávne správanie, a to 

v primeranej lehote, keďže kontrola bola vykonaná dňa 11.12.2015 a rozhodnutie o uložení 

sankcie je z 31.03.2017. Bol porušený článok 6 Dohovoru v zmysle ktorého má každý subjekt 

právo na to, aby jeho záležitosť bola v primeranej lehote prejednaná, pričom primeranosť lehoty 

by sa mala odvíjať od významu verejného záujmu chráneného zákonom. V tomto kontexte je 

teda účinok uloženej sankcie po takto dlhej dobe a naviac v čase, keď kontrolovaný subjekt mal 

všetky vytýkané nedostatky odstránené, kontraproduktívny s tým, že takto uložená sankcia sa 

míňa účelu trestu a je uložená po zákonom predpokladanej lehote. Pri výške a druhu sankcie by 

mal mať správny orgán na zreteli to, že v súvislosti s ukladanými sankciami sa sleduje účel 

trestu, ktorý má byť pre trestaný subjekt motiváciou na zjednanie nápravy, a nie likvidačným 

opatrením znemožňujúcim ďalší výkon činnosti postihnutému subjektu. S prihliadnutím na 

uvedené účastník konania vyslovuje presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie je potrebné 

z vyššie uvedených dôvodov zrušiť ako nezákonné. 

     K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia nezistil dôvod 

na úpravu výroku napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého 

stupňa konanie účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane 

spotrebiteľa. Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré 

by spochybňovali skutkový stav zistený kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo 

strany prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany 

inšpektorov SOI dňa 11.12.2015 a 12.08.2016 v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka 

konania za nesplnenie povinností účastníka konania 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); § 4 ods. 2 písm. c) (v časti nekalých obchodných praktík) 

v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b); §  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. g) a § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z.. Zároveň po preskúmaní 

obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého stupňa sa 

dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu 

daného administratívneho spisu. Účastník konania sa v podanom odvolaní žiadnym spôsobom 

nevyjadril k jednotlivým, kontrolou zisteným porušeniam. Odvolací orgán k námietke ohľadom 

zle zisteného skutkového stavu, neúplnosti správneho spisu a k odstráneniu nedostatkov ku dňu 



12.08.2016 uvádza, že zo strany správneho orgánu došlo v napadnutom rozhodnutí 

k jednoznačnému spôsobu vyjadrenia k zisteným pochybeniam. Pri výkone kontroly dňa 

11.12.2015 došlo zo strany účastníka konania k predloženiu materiálov, ktoré správny orgán 

preskúmal, pri došetrení kontroly dňa 12.08.2016 boli zo strany správneho orgánu vyhodnotené 

a zistený skutkový stav vychádzajúci z materiálov predložených správnemu orgánu dňa 

11.12.2015 bol zaznamenaný v inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2016. Nakoľko sa jednalo 

o rozsiahlu agendu, ktorá bola zo strany účastníka konania predložená, správny orgán ju 

dôkladne preskúmal a dospel k záveru o viacerých porušeniach zákona o ochrane spotrebiteľa 

a zákona č. 102/2014 Z. z.. Pri tomto preskúmavaní dochádza k zisťovaniu skutkového stavu 

a jeho porovnávaniu so stavom predpísaným. V tomto prípade išlo o skutkovo náročný prípad 

a v danom prípade bolo nevyhnutné odobrať materiály obsiahnuté na internetovej stránke 

účastníka konania www.topankovo.sk v jeden deň (11.12.2015) a následné vyhodnotenie 

a zadokumentovanie nedostatkov zistených posúdením predložených materiálov v iný deň 

výkonu kontroly (12.08.2016). V rámci spoľahlivého zistenia skutkového stavu správny orgán 

posudzoval znenie predložených dokumentov účinných v čase ich odobratia, inak by sa tým 

zmaril celý výkon kontroly. Skutočnosť, že pri kontrole dňa 12.08.2016 boli už nedostatky 

odstránené, nemá na zodpovednosť účastníka konania za nedostatky zistené posúdením 

odobratých materiálov dňa 11.12.2015 žiaden vplyv. Správny orgán ako orgán dozoru 

neposudzoval a neopisoval zistené nedostatky účelovo. Dôvod ich rozpisovania bol 

v jednoznačnosti a nezameniteľnosti zistených nedostatkov s ďalšími objektívne zistenými 

nedostatkami počas kontroly, ktoré je podstatné pre zrozumiteľnosť rozhodnutia. V prípade 

námietky účastníka konania ohľadom toho, že naplnenie skutkovej podstaty jednotlivých 

nedostatkov vytýkaných kontrolovanému subjektu sa v ďalších štyroch prípadoch opätovne 

opakuje, a to minimálne vo vzťahu ku § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

odvolací orgán k uvedenému uvádza, že správny orgán podrobne rozpísal jednotlivé nedostatky 

vo výroku i odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Správny orgán v predmetnom prípade 

postupoval plne v súlade s princípom legality, teda postupoval v súlade so zákonmi a inými 

právnymi predpismi a každé zistené porušenie bolo náležite odôvodnené. Zo strany správneho 

orgánu vonkoncom nedošlo k porušeniu zásady ne bis in idem v prípade účastníkom konania 

namietaného porušenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. Predmetné porušenie 

bolo zistené viackrát a bolo zo strany správneho orgánu vždy podrobne odôvodnené, v akej 

súvislosti došlo zo strany účastníka konania k ukladaniu povinností bez právneho dôvodu 

(napríklad v súvislosti s ukladaním povinnosti bez právneho dôvodu napriek ustanoveniu § 598 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). I keď účastník konania namieta porušenie 

princípu potrestania v primeranej lehote, odvolací orgán opätovne poukazuje na náročnosť 

predmetného prípadu, kde i napriek tomu bolo zo strany správneho orgánu začaté správne 

konanie i vydané rozhodnutie v zákonnej lehote. Podľa § 24 ods. 7 zákona o ochrane 

spotrebiteľa konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru 

zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov podľa odsekov 1 a 3, 

a do desiatich rokov podľa odseku 2 odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno 

uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. V prípade 

porušenia ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. konanie o uložení pokuty podľa § 15 ods. 7 

rovnomenného zákona možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil 

porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu 

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

povinnosti došlo. Na základe vyššie uvedeného teda nemožno konštatovať porušenie 

primeranej lehoty, keďže odo dňa vykonania kontroly 11.12.2015 do začatia konania o uložení 

pokuty ( 01.12.2016 resp. 02.12.2016 ) neubehol viac ako jeden rok. Skutočnosť, že zo strany 

účastníka konania došlo k odstráneniu zistených nedostatkov, nemožno akceptovať ako 

odvolací dôvod, nakoľko podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 
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kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je kontrolovaná osoba povinná 

v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné 

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

inšpektorátu. V predložených materiáloch internetového obchodu účastníka konania 

www.topankovo.sk bolo zistených viacero pochybení a vzhľadom na ich kvantitu a závažnosť 

ich nemožno považovať za zanedbateľné. Všeobecné obchodné podmienky poskytujú 

spotrebiteľom ucelené informácie v prípade zmluvného vzťahu medzi účastníkom konania ako 

predávajúcim a spotrebiteľom a v neposlednom rade vedia podstatne ovplyvniť kvalifikované 

rozhodnutie spotrebiteľa. Odvolací orgán má za to, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený 

a jeho protiprávnosť nepochybne preukázaná. 

     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, upieraní práva spotrebiteľa na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, používaní nekalých obchodných praktík formou klamlivého konania, 

používaní neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, porušením povinnosti 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 informáciu 

o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a nezabezpečení, aby spotrebiteľ výslovne 

potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, 

nakoľko tlačidlo, ktorého stlačenie bolo potrebné pre odoslanie objednávky, nebolo označené 

ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ ani 

zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky 

zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí 

správneho orgánu. Účastníkovi konania vzhľadom na závažnosť jeho konania a značné 

množstvo zistených nedostatkov bola uložená pokuta vo výške 9000 eur, ktorá v korelácii 

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

povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje na dolnej 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. Rovnako bolo prihliadnuté na 

skutočnosť, že išlo o prvé porušenie povinnosti zo strany účastníka konania (v prípade 

opakovaného porušenia možno uložiť pokutu až do 166 000 eur). Z dôvodu objektívnej 

zodpovednosti účastníka konania bez ohľadu na zavinenie je účastník konania zodpovedný aj 

za neúmyselné porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. 

     Správny orgán prihliadol ďalej aj na nevyhnutnosť uplatňovať absorpčnú zásadu vo vzťahu 

k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť. 

V administratívnoprávnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru ministrov 

(Rady Európy (91) ) z 13. 02. 1991, podľa ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií 

platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih 

protiprávneho správania možno uplatniť len v primeranej lehote. Keďže administratívne 

trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy 

Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona.  

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych 

deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. Pri súbehu 

správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legis” tzv. 

absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). 

Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých 



sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa 

sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým 

s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt 

smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená.  

V tomto smere je potrebné vziať do úvahy aj judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

(napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 

2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom 

rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako trestný 

postih za trestné činy. S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia 

zodpovedať trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 102/2014  

Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. posúdil ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa 

trestnoprávnej teórie o súbeh trestných činov ide vtedy, ak ten istý páchateľ spácha dva alebo 

viac trestných činov pred tým, ako bol za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, 

a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého z nich, a kontrolovanému subjektu uložil, z hľadiska 

hmotnoprávnych účinkov súbehu, pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnuteľný podľa 

absorpčnej zásady, ktorá sa v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných 

činov. 

     V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na výrobky 

a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, 

ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov 

a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení 

zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

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

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.  

V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie upierať 

spotrebiteľovi práva podľa § 3. 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to 

pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

V zmysle § 7 ods. 4 zákona 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. 

V zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona 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 hlavným znakom produktu, 

ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis 

zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum výroby 

alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho 

zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky 

a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte. 

V zmysle § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika 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 
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práva na výmenu dodaného produktu alebo vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu alebo 

k rizikám, ktorým môže byť vystavený.  

V zmysle § 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. 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. g) 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 platobné 

podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo 

poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností 

a podnetov spotrebiteľov 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ 

výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť 

cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej 

funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko 

čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo 

zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky 

zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

V zmysle § 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; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na 

odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 

vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu 

odovzdal predávajúci. 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je 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; tým nie je dotknuté ustanovenie 

§ 8 ods. 5.  

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby 

podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je 

dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti 

s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. 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. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar 

vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa 

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
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V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 

5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik 

ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. 

V zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ustanovenia 

o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých 

účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je 

spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je 

obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je 

spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak 

mali použiť normy obchodného práva.  

V zmysle § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník za neprijateľné 

podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré vylučujú 

alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti 

za škodu.  

V zmysle § 53 ods. 4 písm. i) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník za neprijateľné 

podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú 

dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve. 

V zmysle § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník kupujúci má právo na úhradu 

nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za 

vady. 

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

o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. 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 z kontroly vykonanej dňa 11.12.2015 

a 12.08.2016. 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 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 viacerých povinnosti 

zakotvených v zákone o ochrane spotrebiteľa. 

Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účastník konania spotrebiteľovi vo 

Všeobecných obchodných podmienkach a v ďalších častiach písomných informácií 

obsiahnutých na internetových stránkach www.topankovo.sk ku dňu 11.12.2015 (bližšie 

popísaných vo výroku a odôvodnení tohto rozhodnutia) ukladal povinnosti bez právneho 

dôvodu nad rámec existujúcej právnej úpravy, čím mu mohlo byť sťažené uplatnenie práv 

garantovaných právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, a to jeho právo na odstúpenie od 

zmluvy a uplatnenie práva na reklamáciu. Požiadavka vrátenia tovaru predávajúcemu pri 

odstúpení spotrebiteľa od zmluvy spolu s odstúpením od zmluvy (resp. vrátenia tovaru 

najneskôr do 7 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy), povinnosť spotrebiteľa použiť pri 

odstúpení od zmluvy formulár, kde má spotrebiteľ uviesť názov a číslo bankového účtu a názov 

a kód banky a spoplatnenie vrátenia peňažných prostriedkov (pri odstúpení od zmluvy) 
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prostredníctvom Slovenskej pošty, predstavujú požiadavky kladené spotrebiteľom nad rámec 

zákona a predstavujú nezákonnú prekážku realizácie spotrebiteľových práv pri odstúpení od 

zmluvy, nakoľko tento v domnení potreby naplnenia požiadaviek kladených účastníkom 

konania, môže byť odradený od uplatnenia jeho práv vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. 

Obdobne i v prípade účastníkom konania nad zákon kladených požiadaviek pri uplatnení 

reklamácie doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar v originálnom balení a účtovania úhrady 

poštovného v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 40 eur v prípade, ak predávajúci vracia 

tovar kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola vybavená zamietnutím, dochádza 

k značnému oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa v spotrebiteľskom zmluvnom vzťahu, 

nakoľko tento v dôsledku účastníkom konania kladených požiadaviek je vopred odrádzaný od 

uplatnenia svojich zákonných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady. 

Ďalšou z povinností predávajúceho je i vytvorenie takých podmienok predaja výrobkov, ktoré 

rešpektujú zákaz upierania práv spotrebiteľa podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to 

práva na ochranu jeho ekonomických záujmov, ktoré bolo konaním účastníka konania 

porušené. Predĺžením lehoty na vrátenie platieb spotrebiteľovi pri odstúpení spotrebiteľa od 

zmluvy v rozpore s osobitnou právnou úpravou, dochádza k znevýhodneniu právneho 

postavenia spotrebiteľa v predmetnom zmluvnom vzťahu a k vyhradeniu retenčného práva 

predávajúceho nad rozsah stanovený zákonom. Obdobne právna úprava za účelom ochrany 

práv spotrebiteľa stanovuje povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky platby 

spôsobom rovnakým, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, nakoľko spotrebiteľ má záujem 

na tom, aby mu vynaložené finančné prostriedky boli vrátené rovnakým spôsobom. Predávajúci 

si tak nemôže v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky jednostranne vyhradiť 

vrátenie platieb bankovým prevodom, ktoré v prípade ak spotrebiteľ použil iný spôsob platby, 

môže spotrebiteľovi spôsobiť pri uplatnení jeho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy 

ťažkosti, príp. ho od odstúpenia od zmluvy i odradiť (lehota na vrátenie finančných 

prostriedkov spotrebiteľovi i spôsob vrátenia týchto prostriedkov predstavujú pre spotrebiteľa 

dôležité údaje, ktoré spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom rozhodovaní sa o tom či 

odstúpi od zmluvy). Závažnosť konania účastníka konania je daná i tým, že účastník konania 

vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany, keď do 

Všeobecných obchodných podmienok a v ďalších častiach písomných informácií obsiahnutých 

na internetových stránkach www.topankovo.sk ku dňu 11.12.2015 zakotvil neprijateľné 

podmienky (bližšie popísané v odôvodnení tohto rozhodnutia, t.j. ktoré sú spôsobilé odradiť 

spotrebiteľa od uplatnenia reklamácie v záručnej dobe, nakoľko vopred stanovujú výsledok 

reklamačného konania; ďalej neprijateľná podmienka umožňujúca jednostrannú zmenu 

zmluvných podmienok; zakotvujúca zánik nároku na uplatnenie reklamácie spotrebiteľa 

neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru). Spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok 

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

charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku 

môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho 

poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských 

zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania neprijateľných podmienok 

v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola naplnená. Porušenie 

zákazu nekalých obchodných praktík, v dôsledku ktorého môže spotrebiteľ urobiť rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, hodnotí správny orgán ako závažné vzhľadom 

na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi. Účastník konania v rozpore s odbornou 

starostlivosťou vo Všeobecných obchodných podmienkach uvádzal, že vzťahy medzi 

kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými 

obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Uvádzanie nesprávnej, resp. nepravdivej informácie o práve spotrebiteľa (právnom režime 

vzťahov v spotrebiteľskej zmluve vyslovene neupravených a ich podriaďovanie právnemu 
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režimu Obchodného zákonníka), považuje orgán dozoru za účelové protiprávne konanie 

smerujúce proti záujmu spoločnosti ochraňovať slabšieho účastníka zmluvného vzťahu – 

spotrebiteľa. Priemerný spotrebiteľ nedisponujúci odbornými znalosťami v oblasti 

záväzkových právnych vzťahov nemá vedomosť o možnosti použitia pre neho priaznivejších 

ustanovení Občianskeho zákonníka, i pre prípady, keď predávajúci práva a povinnosti zmluvou 

vyslovene neupravené podriaďuje režimu Obchodného zákonníka. Uvedená nesprávna, resp. 

nepravdivá informácia o právnom režime práv a povinností spotrebiteľskou zmluvou vyslovene 

neupravených je spôsobilá ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, pričom v konečnom 

dôsledku môže ohroziť, či dokonca poškodiť jeho ekonomické záujmy. Uvádzaním informácie 

o vybavovaní reklamácie (informovanie o vybavení reklamácie spotrebiteľa e-mailom 

najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia reklamácie), si účastník konania vytvára priestor 

pre predĺženie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nad rozsah stanovený právnou 

úpravou, pričom tak môže priemernému spotrebiteľovi v dôsledku uvedeného nesprávneho 

informovania fakticky znemožniť využitie práv prislúchajúcich z § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko tento je v domnení, že predávajúcemu lehota na vybavenie (i napriek jej 

nevybaveniu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia) ešte neuplynula. Predĺženie lehoty na vybavenie 

reklamácie v rozpore so zákonom zároveň predávajúcemu umožňuje odovzdanie predmetu 

reklamácie do sféry dispozície spotrebiteľa až po uplynutí lehoty na jej vybavenie. V záujme 

toho, aby spotrebiteľ mal už v čase rozhodovania sa o ponuke tovaru alebo služby čo 

najúplnejšie a neskreslené informácie, zákonodarca  v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. 

ustanovil povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na základe 

ktorej sa táto zmluva má uzavrieť, informovať spotrebiteľa o skutočnostiach, ktorých taxatívny 

výpočet je obsiahnutý v predmetnom ustanovení. Neuvedením informácií o postupoch 

uplatňovania a vybavovania reklamácií, t.j. informácií o povinnostiach, ktoré účastníkovi 

konania ako predávajúcemu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa 

v súvislosti so zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, resp. po 

12 mesiacoch od kúpy, opätovného uplatnenia reklamácie dochádza k zníženiu rozsahu práv 

spotrebiteľa garantovaných právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, nakoľko v dôsledku 

absencie uvedených informácií, môže dôjsť k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa 

v rámci reklamačného konania, teda i k sťaženiu vymáhania jeho oprávnení vyplývajúcich 

z objektívnej zodpovednosti predávajúceho za vady predávaných výrobkov, resp. 

poskytovaných služieb. Správny orgán taktiež prihliadol na skutočnosť, že nesplnením 

povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že je oboznámený so 

skutočnosťou, že na základe odoslania objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za 

objednaný tovar alebo službu, dochádza k oslabeniu zákonom predpokladanej ochrany 

spotrebiteľa, byť zákonom požadovaným spôsobom oboznámený o skutočnosti, že spotrebiteľ 

bude povinný plniť peňažný záväzok. Účelom ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. 

je ochrana spotrebiteľa (predovšetkým v prípadoch, ak od neho predávajúci žiada zaplatiť cenu 

za plnenie) a eliminácia internetových pascí. Spotrebiteľ preto musí mať vždy možnosť, a to 

skôr než podá objednávku, pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetu, 

v plnom rozsahu porozumieť záväzku, ktorý uzatvorením zmluvy vznikne. 

Správny orgán prihliadol 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. 

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-02920116. 

 

 

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/0438/99/2017                                                          Dňa : 07.05.2018 

 

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 – VERMONT Slovakia 

s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 317 942, kontrola 

vykonaná dňa 06.03.2017 v prevádzkarni La Martina, Na Troskách 25, Banská Bystrica, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0076/06/17, zo dňa 21.06.2017, 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,- € slovom: dvetisíc eur, pre porušenie ustanovení § 13 vyššie citovaného zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

účastníkovi konania:  VERMONT Slovakia s.r.o. 

sídlo:    Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov 

IČO:  48 317 942 

prevádzkareň:  La Martina, Na Troskách 25, Banská Bystrica, kontrola 

vykonaná dňa 06.03.2017 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13,  a to zabezpečiť, ak sa 

informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa 

poskytujú písomne, aby tieto boli pri výrobkoch uvedené aj v štátnom jazyku, nakoľko 

v ponuke predaja sa nachádzal 1 druh výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu 

a ďalších 20 druhov výrobkov, teda celkom 21 druhov ponúkaných výrobkov 

v celkovej hodnote 16.050,30 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený 

preklad písomných informácií podľa § 12 ods. 2 cit. zákona z cudzojazyčných mutácií 

do štátneho jazyka, keď:  

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „95% Cotone, 

5% Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Tričko Man Polo S/S Piquet Stretch 

HMP609PK001 á 146,90 € zakúpeného do kontrolného nákupu v celkovej hodnote 

440,70 €, u 5ks Pánske tričko HMP 616PK001 á 160,90 € v celkovej hodnote 804,50 €, 

u 3ks Pánska mikina HMF 600 FP 001 á 167,90 € v celkovej hodnote 503,70 € a u 11ks 

Pánske tričko HMP 327 PK 001 á 111,90 € v celkovej hodnote 1230,90 €, teda celkom 

u 4 druhov výrobkov v celkovej hodnote 2979,80 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „100% Pelle 

ovina“ nebol zabezpečený u výrobku 1ks Pánska bunda Man Bombar Leather HML 

001LT 015 á 664,90 €, a u 2ks Dámska kožená bunda HWL 001 LT 017 á 769,90 € 

v celkovej hodnote 1539,80 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 

2204,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „100% Cotone“ 

nebol zabezpečený u výrobku 2ks Pánska mikina HMF F30FP 043 á 167,90 € 

v celkovej hodnote 335,80 €, u 8ks Pánska mikina HMF 003 PK 029 á 139,90 € 



v celkovej hodnote 1119,20 €, u 4ks Pánsky pulover HMS 301 XC 001 á 139,90 € 

v celkovej hodnote 559,60 €, u 2ks Pánska mikina HMF 305 FP 030 á 167,90 € 

v celkovej hodnote 335,80 € a u 2ks Dámsky pulover HW S 000XC 008 á 139,90 € 

v celkovej hodnote 279,80 €, teda celkom u 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 

2630,20 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „97% Cotone, 

3% Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 4ks Pánska košeľa HMC 304 OX 014  

á 118,90 € v celkovej hodnote 475,60 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „75% Cotone, 

24% Polyester, 1% Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske sako HWJG 30 

TW 122 á 594,90 € v celkovej hodnote 1784,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „67% Cotone, 

33% Polyester“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske šaty HWD 006 JQ 003  

á 370,90 € v celkovej hodnote 1112,70 € a u 4ks Dámske sako HWJ 001 JQ 003 á 

419,90 € v celkovej hodnote 1679,60 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 2792,30 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „67% Cotone, 

23% Viscosa, 5% Polyamid, 5% Polyester“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámsky 

cardigan HWS 010XC011 á 167,90 € v celkovej hodnote 503,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „55% Lino, 

45% Cotone“ nebol zabezpečený u výrobku 2ks Dámske šaty HWS 006 YL 003 á 202,90 

€ v celkovej hodnote 405,80 €, u 4ks Dámsky sveter HWS 007 YL 003 á 146,90 € 

v celkovej hodnote 587,60 € a u 5ks Dámsky top HWS 008YL 003 á 160,90 € v celkovej 

hodnote 804,50 €, teda celkom u 3 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1797,90 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „98% Cotone, 

2% Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske nohavice HWT 008 DM 023  

á 153,90 € v celkovej hodnote 461,70 € a u 3ks Dámske nohavice HWT 007DM 023  

á 139,90 € v celkovej hodnote 419,70 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 881,40 €; 

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

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

 

u k l a d á 

 

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

vo výške 1700,00 EUR, slovom: jedentisícsedemsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania 

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

Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00760617. 

 

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 – VERMONT Slovakia s.r.o. – 

peňažnú pokutu vo výške 2.000,- €, pre porušenie ustanovení § 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 06.03.2017 v prevádzkarni La Martina, 

Na Troskách 25, Banská Bystrica, zistené porušenie povinnosti predávajúceho uvádzať 

písomne poskytované informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 



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

odvolanie. 

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.“ 

Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0076/06/17 zo dňa 21.06.2017, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na jeho zmenu.  

Odvolací orgán opravil chyby v písaní a to v prvostupňovom rozhodnutí, na prvej strane, 

kde vo výroku prvostupňového rozhodnutia, sa uvádza účastník konania: VERMONT 

Slovakia s. r. o., Vlčie Hrdlo 53, 921 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 317 942, 

čo odvolací správny orgán opravil na: VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 

Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 317 942. Taktiež opravil časť výroku 

rozhodnutia na strane 2 ako aj  odôvodnenie rozhodnutia na strane 3, kde sa uvádza: 2ks 

Dámska kožená bunda HWL 001 LT 017 á 769,90 € v celkovej hodnote 539,80 €, čo správny 

orgán opravil v súlade so skutkovým stavom zaznamenaným v Inšpekčnom zázname zo dňa 

06.03.2017 na: 2ks Dámska kožená bunda HWL 001 LT 017 á 769,90 € v celkovej hodnote 

1539,80 €.  
Odvolací orgán považuje skutkový stav za spoľahlivo zistený a správne právne posúdený 

ako porušenie ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k 21 druhom 

kontrolovaných výrobkov. 

Odvolací orgán však po preskúmaní napadnutého rozhodnutia ako aj konania ktoré 

predchádzalo jeho vydaniu dospel k záveru, že zistenie porušenia § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa vo vzťahu k 1 druhu výrobku „11 ks Pánska vesta HML 002 LT 017 á 503,90 € 

v celkovej hodnote 503,90 €“ zaznamenanom v Inšpekčnom zázname na strane 3 bod 4 ako aj 

v napadnutom rozhodnutí je pre chybu v písaní nepreskúmateľné a z uvedeného dôvodu 

odvolací správny orgán pristúpil k vypusteniu predmetného 1 druhu kontrolovaného výrobku 

v dôsledku čoho zmenil aj výrok a odôvodnenie rozhodnutia kde sa uvádza: „...nakoľko 

v ponuke predaja sa nachádzal 1 druh výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu a ďalších 

21 druhov výrobkov, teda celkom 22 druhov ponúkaných výrobkov v celkovej hodnote 

16 554,20 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený preklad písomných informácií 

podľa § 12 ods. 2 cit. zákona z cudzojazyčných mutácií do štátneho jazyka...“ na: „...nakoľko 

v ponuke predaja sa nachádzal 1 druh výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu a ďalších 

20 druhov výrobkov, teda celkom 21 druhov ponúkaných výrobkov v celkovej hodnote 

16.050,30 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený preklad písomných informácií 

podľa § 12 ods. 2 cit. zákona z cudzojazyčných mutácií do štátneho jazyka...“. Odvolací orgán 

vzhľadom na vyššie uvedené zmenil výrokovú časť napadnutého rozhodnutia a výšku uloženej 

sankcie tak, ako je uvedené v predmetnom rozhodnutí. Zároveň v rozsahu uvedenej zmeny 

mení aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí. 

Vykonaná zmena nezakladá dôvod na zbavenie sa zodpovednosti účastníka konania za 

porušenie zákona v ostatných bodoch, a k týmto nemá vplyv na spoľahlivo zistený skutkový 

stav. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

Povinnosťou predávajúceho je uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a až  

§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník 

konania porušil. 

Dňa 06.03.2017 v prevádzkarni La Martina, Na Troskách 25, Banská Bystrica, vykonali 

inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzalo 21 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 16.050,30 €, u ktorých nebol 



žiadnym spôsobom zabezpečený preklad písomných informácií podľa § 12 ods. 2 zákona 

o ochrane spotrebiteľa z cudzojazyčných mutácií do štátneho jazyka, keď: 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „95% Cotone, 5% 

Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Tričko Man Polo S/S Piquet Stretch 

HMP609PK001 á 146,90 € zakúpeného do kontrolného nákupu v celkovej hodnote 440,70 

€, u 5ks Pánske tričko HMP 616PK001 á 160,90 € v celkovej hodnote 804,50 €, u 3ks 

Pánska mikina HMF 600 FP 001 á 167,90 € v celkovej hodnote 503,70 € a u 11ks Pánske 

tričko HMP 327 PK 001 á 111,90 € v celkovej hodnote 1230,90 €, teda celkom u 4 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 2979,80 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „100% Pelle ovina“ 

nebol zabezpečený u výrobku 1ks Pánska bunda Man Bombar Leather HML 001LT 015  

á 664,90 €, a u 2ks Dámska kožená bunda HWL 001 LT 017 á 769,90 € v celkovej hodnote 

1539,80 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 2204,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „100% Cotone“ 

nebol zabezpečený u výrobku 2ks Pánska mikina HMF F30FP 043 á 167,90 € v celkovej 

hodnote 335,80 €, u 8ks Pánska mikina HMF 003 PK 029 á 139,90 € v celkovej hodnote 

1119,20 €, u 4ks Pánsky pulover HMS 301 XC 001 á 139,90 € v celkovej hodnote 559,60 €, 

u 2ks Pánska mikina HMF 305 FP 030 á 167,90 € v celkovej hodnote 335,80 € a u 2ks 

Dámsky pulover HW S 000XC 008 á 139,90 € v celkovej hodnote 279,80 €, teda celkom  

u 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 2630,20 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „97% Cotone, 3% 

Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 4ks Pánska košeľa HMC 304 OX 014 á 118,90 € 

v celkovej hodnote 475,60 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „75% Cotone, 24% 

Polyester, 1% Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske sako HWJG 30 TW 122 

á 594,90 € v celkovej hodnote 1784,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „67% Cotone, 33% 

Polyester“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske šaty HWD 006 JQ 003 á 370,90 € 

v celkovej hodnote 1112,70 € a u 4ks Dámske sako HWJ 001 JQ 003 á 419,90 € v celkovej 

hodnote 1679,60 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 2792,30 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „67% Cotone, 23% 

Viscosa, 5% Polyamid, 5% Polyester“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámsky cardigan 

HWS 010XC011 á 167,90 € v celkovej hodnote 503,70 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „55% Lino, 45% 

Cotone“ nebol zabezpečený u výrobku 2ks Dámske šaty HWS 006 YL 003 á 202,90 € 

v celkovej hodnote 405,80 €, u 4ks Dámsky sveter HWS 007 YL 003 á 146,90 € v celkovej 

hodnote 587,60 € a u 5ks Dámsky top HWS 008YL 003 á 160,90 € v celkovej hodnote 804,50 

€, teda celkom u 3 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1797,90 €, 

- preklad vláknového zloženia výrobku z cudzojazyčnej mutácie v znení: „98% Cotone, 2% 

Elastan“ nebol zabezpečený u výrobku 3ks Dámske nohavice HWT 008 DM 023 á 153,90 € 

v celkovej hodnote 461,70 € a u 3ks Dámske nohavice HWT 007DM 023 á 139,90 € 

v celkovej hodnote 419,70 €, teda celkom u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 

881,40 €; 

Vykonanou kontrolou dňa 06.03.2017 boli zistené nedostatky v plnení informačných 

povinností účastníka konania, nakoľko u vyššie uvedených výrobkov údaje o materiálovom 

zložení neboli uvedené v štátnom jazyku, čím účastník konania porušil § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť, ak sa informácie uvedené v § 10a 

až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  



Listom zo dňa 16.06.2017, doručeného prvostupňovému správnemu orgánu dňa 

20.06.2017, pod názvom Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 

01.06,2017, ktorý bol zaslaný v zákonom stanovenej lehote, účastník konania uvádza, že svoju 

zákonnú povinnosť vo vzťahu k spotrebiteľom v zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa si 

plní tým, že ku každému nákupu výrobku prikladá pri jeho predaji písomnú informáciu 

o vláknovom zložení výrobku v slovenskom jazyku, ktorá aj bola odovzdaná pracovníkom SOI 

pri kontrolnom nákupe. Účastník konania v podanom vyjadrení zastáva názor, že takéto 

doplnenie informácií z pohľadu priemerného spotrebiteľa kvalitatívne nahrádza formálnu 

absenciu informácií v slovenskom jazyku priamo na výrobku a každý zákazník je tak pri predaji 

informovaný o vláknovom zložení kupovaného výrobku a teda žiadnym spôsobom nedochádza 

k diskriminácií spotrebiteľa. Účastník konania takto považuje svoje povinnosti za splnené a ako 

dôkaz prikladá predmetný leták. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že správny orgán nebral do úvahy vyjadrenie 

k oznámeniu o začatí správneho konania, ktoré bolo podané na poštovú prepravu posledný deň 

lehoty určenej správnym orgánom. Vzhľadom na uvedené opätovne poukazuje na to, že podľa 

jeho názoru si splnil svoju zákonnú informačnú povinnosť, tým, že informačný leták je 

odovzdávaný kupujúcemu pri účtovaní artiklov. V podanom odvolaní účastník konania ďalej 

cituje príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, Správneho poriadku ako aj 

Vyhlášky č. MH SR 370/2008 Z. z., pričom uvádza, že podľa jeho názoru Vyhláška 

o povinnosti predajcu etiketu pevne pripevniť na oblečenie nepojednáva. Účastník konania tiež 

namieta zákonnosť rozhodnutia nakoľko nebolo prihliadnuté na jeho Vyjadrenie k oznámeniu 

o začatí konania. Účastník konania tiež uvádza, že etiketa výrobku môže byť uvedená v cudzom 

jazyku, pokiaľ by šlo o ľahko zrozumiteľný jazyk a potrebná informácia by bola uvedená aj 

iným spôsobom a preto účastník konania považuje svoju povinnosť za splnenú prostredníctvom 

priloženého letáku. Záverom žiada účastník konania o zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

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

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

a dospel k záveru, že vo vzťahu k jednému druhu výrobku zmenil výrokovú časť napadnutého 

rozhodnutia, tak ako je uvedené v tomto rozhodnutí. Vo vzťahu k ostatným porušeniam 

odvolací orgán zistil, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný 

a zároveň tieto porušenia účastník konania v žiadnom bode nenamietal. Za zistené nedostatky 

zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Odvolací orgán nezistil v odvolacom konaní 

dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.  

    Vzhľadom na skutočnosť, že prvostupňový správny orgán sa vo svojom rozhodnutí 

nevysporiadal s námietkami uvedenými vo Vyjadrení účastníka konania k oznámeniu o začatí 

správneho konania, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností odvolací orgán vzal do úvahy 

predmetné Vyjadrenie ku začatiu správneho konania a k tomu uvádza, že toto Vyjadrenie bolo 

podané v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 Správneho poriadku, v zmysle ktorého je lehota 

zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19  

ods. 4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, čo účastník konania splnil. 

Preskúmaním predmetného Vyjadrenia ku začatiu správneho konania odvolací správny 

orgán uvádza, že toto nemá vplyv na vecnú správnosť prvostupňového rozhodnutia vo veci 

samej. 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku 

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20170701#paragraf-19.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20170701#paragraf-19.odsek-4


dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno 

označiť.“ 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 

poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného 

používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, 

nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích 

jednotkách.“ 

Odvolací správny orgán k námietkam uvedených vo Vyjadrení k oznámeniu o začatí 

správneho konania ako aj v podanom odvolaní uvádza, že materiálové zloženie musí byť 

uvedené na etikete alebo uvedené iným spôsobom (napríklad natlačené na vnútornej strane 

oblečenia) podmienkou je, že označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. 

Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že ak je to uvedené na etikete, tá musí byť pevne 

pripevnená na výrobku. Uvedené vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia 

textilných výrobkov etiketou a iným označením. Podľa článku 14 Nariadenia „Etikety a iné 

označenia“ textilné výrobky sa označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich 

vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných výrobkov etiketou 

a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne 

pripevnené. Podľa čl. 3 písm. g) a h) Nariadenia „označenie etiketou“ je umiestňovanie 

požadovanej informácie priamo na textilný výrobok pripevnením etikety; „iné označenie“ 

označenie je uvedenie požadovanej informácie priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, 

vytlačením, reliéfnym vytlačením alebo akoukoľvek inou technológiou aplikácie. Podľa čl. 

16/3 označenie etiketou alebo iné označenie sú v úradnom jazyku alebo jazykoch 

členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre 

spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. Z dikcie práva Európskej únie 

je jednoznačne zrejmé, že textilné výrobky je potrebné označiť informáciami 

o materiálovom zložení v jazyku členského štátu a predmetné informácie musia byť 

trvalo pripevnené k textilnému výrobku, čo však v danom prípade nebolo splnené. 

Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že v zmysle citovaného článku 16 ods. 3 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 zo dňa 27.09.2011 sú označenia 

etiketou alebo iné označenia v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátu, na ktorého 

území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát 

nestanoví inak. Slovenská republika na základe vnútroštátneho právneho predpisu, t. j. zákona 

o štátnom jazyku, akceptuje len etikety v úradnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 

Z uvedeného tak jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho plniť si informačnú povinnosť 

u textilných výrobkov v úradnom jazyku daného členského štátu, kde sú textilné výrobky 

sprístupňované, v tomto prípade v SR teda v slovenčine. 

Ďalej pokiaľ ide o tvrdenie účastníka konania vo Vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho 

konania, že rokuje s výrobcom o doplnení vláknového zloženia výrobkov a teda o odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov, odvolací orgán túto skutočnosť síce vníma pozitívne, avšak 

táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 

predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich 

príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie. Prijatie príslušných 

opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho 

zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona. 

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom 

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty 

odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 



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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. Odvolací orgán prihliadol na opomenutie účastníka konania uvádzať písomne 

poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, nakoľko 21 druhov výrobkov obsahovalo písomne poskytované informácie 

o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka. Absencia adekvátne poskytnutej informácie o materiálovom zložení 

môže ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa pri výbere konkrétneho výrobku, pričom 

nemožno opomenúť dôležitosť uvedených údajov v súvislosti s možnými alergiami na niektoré 

materiály, a tak aj možnosť ohrozenia zdravia spotrebiteľa. Zohľadnený bol aj počet výrobkov 

so zistenými nedostatkami ako aj ich hodnota. Následkom protiprávneho konania účastníka 

konania bolo na jednej strane porušenie vyššie uvedenej povinnosti a na strane druhej porušenie 

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

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

všetky zákonom stanovené podmienky poskytovania informácií o materiálovom zložení ako aj 

o spôsobe použitia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pričom za ich dodržiavanie 

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

Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má zato, že pokuta uložená 

v tejto výške je vzhľadom na jej represívno – výchovnú funkciu ako aj prihliadnutím na 

zákonom stanovené medze pokutou primeranou. 

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

výchovnú, ako aj preventívnu funkciu, s prihliadnutím na zákonom stanovené medze 

a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu 

stavu a charakteru porušenia zákona. Pokuta bola správnym orgánom uložená pri spodnej 

hranici zákonnej sadzby. 

     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/0591/99/2017                                                         Dňa : 25.04.2018 

 

     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 – Zoltán Vörös, miesto podnikania – 

Kolónia 757/7, 943 42 Gbelce, IČO: 33 667 012, kontrola vykonaná dňa 24.05.2017 a dňa 

13.06.2017 v prevádzkarni – Železiarstvo – záhradkárske potreby, Búčska cesta 265/2, Gbelce, 

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

č. P/0295/04/17, zo dňa 23.10.2017, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 350 EUR, 

slovom: tristopäťdesiat eur, pre porušenie § 6 ods. 3 a § 10a ods. 1 písm. k) vyššie cit. zákona 

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0295/04/17, zo dňa 23.10.2017 

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 – Zoltán Vörös – peňažnú pokutu vo výške 350,- 

€, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 6 ods. 3 a § 10a ods. 1 písm. k) zákona 

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

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

spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24.05.2017 a dňa 13.06.2017 

v prevádzkarni – Železiarstvo – záhradkárske potreby, Búčska cesta 265/2, Gbelce 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). 

 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); čo účastník konania porušil.  

Dňa 24.05.2017 a dňa 13.06.2017 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre 

Nitriansky kraj kontrolu v prevádzkarni – Železiarstvo – záhradkárske potreby, Búčska cesta 

265/2, Gbelce. 

V čase kontroly dňa 24.05.2017 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa 

v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 64,30 € po 

uplynutí doby spotreby. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 

nasledovné výrobky: 

 2 ks Autošampón velvana 500 ml á 2,85 €/ks – spolu 5,70 €, na obale výrobku bolo 

uvedené: 13.01.14, minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby; 

 9 ks Autošampón velvana 500 ml á 3,10 €/ks – spolu 27,90 €, na obale výrobku bolo 

uvedené: 28.02.14, minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby; 

 5 ks Efekt pasta na umývanie rúk 500 g á 1,00 € – spolu 5,00 €, na obale výrobku bolo 

uvedené: Najlepšie spotrebujete do 24.03.17; 

 1 ks X BRAKE DOT 3 brzdová kvapalina 500 ml á 3,10 €/ks – spolu 3,10 €, na obale 

výrobku bolo uvedené: 07.01.14, minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 

výroby; 

 2 ks Profi red tmel na motory 200 ml á 11,30 €/ks – spolu 22,60 €, na obale výrobku 

bolo uvedené: 13.01.14, minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby. 

V čase kontroly dňa 24.05.2017 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup – 1 ks Krhla á 3,90 €/ks a 1 ks Solárna lampa á 2,19 €/ks, v celkovej hodnote 6,09 €, 

pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym 

spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 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). 

V čase kontroly dňa 13.06.2017 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup – 1 bal. Konzola, hák á 0,80 €/bal. v celkovej hodnote 0,80 €, pričom predávajúci pred 

uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol 

inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, 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, a tým aj preukázané porušenie § 6 ods. 3 a § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona o ochrane spotrebiteľa účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní zo dňa 02.11.2017 účastník konania uvádza, že má za to, že 

uložená pokuta je neprimerane vysoká a taktiež má za to, že pri jej určení správny orgán 

neprihliadol na charakter protiprávneho konania. Účastník konania po preštudovaní obdobných 

prípadov na portáli www.soi.sk žiada o zníženie pokuty z dôvodu neobjektívneho vyrubenia 

pokuty. Má za to, že v obdobných prípadoch v rámci rovnakej podnikateľskej činnosti bol 

rozsah vyrubených pokút nižší.  

Účastník konania zastáva názor, že výrobky po dobe spotreby v porovnaní s iným 

sortimentom nijakým spôsobom nemohli spôsobiť ujmu na zdraví spotrebiteľa, nakoľko ide 

o sortiment, ktorý je určený výlučne do motorových vozidiel a vzhľadom na jeho výlučne 

chemické vlastnosti nestráca na kvalite. 

Účastník konania uvádza, že vykonal ihneď nápravu zistených nedostatkov a výrobky 

stiahol z predajne. Berie na vedomie, že pri posudzovaní veci nemožno prihliadať  

http://www.soi.sk/


na subjektívne aspekty na strane účastníka konania, akceptuje i výchovný charakter uloženej 

pokuty. 

Vzhľadom na to, že účastník konania je fyzická osoba – podnikateľ, ktorý zamestnáva 

len jedného zamestnanca a dlhodobo dosahuje záporný výsledok hospodárenia prosí o zníženie 

uloženej pokuty, nakoľko pokuta vyrubená správnym orgánom môže byť pre neho likvidačná. 

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.“ 

Vyššie uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na 

informácie a k možnému ohrozeniu jeho majetku, čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, 

ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa.  

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za 

porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže 

prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom 

odvolaní. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný 

poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti. Finančné pomery účastníkov konania zákon neumožňuje zohľadňovať, 

sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty. 

K tvrdeniu účastníka konania podľa ktorého, charakter daného tovaru nemôže spôsobiť 

ujmu na zdraví spotrebiteľa odvolací orgán uvádza, že predajom výrobkov po uplynutí doby 

spotreby by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa. 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. Zároveň odvolací orgán prihliadol na skutočnosť, že 

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

a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k vyššie uvedenému nebolo splnené. 

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. 



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 24.05.2017 a dňa 13.06.2017.  

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 nachádzalo 5 druhov 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. 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. 

Predmetnými nedostatkami účastník konania porušil celkom dve ustanovenia zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Následkom protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane 

porušenie vyššie uvedených povinností a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúcich 

práv spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 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- 

02950417.  

 

 

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. 


