
Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0545/99/2017                                                         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 – Vladimír Duda, 

miesto podnikania: Tomášikova 2511/15, 058 01 Poprad, IČO: 40 604 934, 
kontrola vykonaná dňa 07.06.2017 v prevádzkarni  Železiarstvo MAJSTERMANN, Levočská 

26/A, Poprad proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0176/07/17, zo dňa 28.08.2017, 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 § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2, § 14a 

ods. 1 a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho 

poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0176/07/17, zo dňa 

28.08.2017 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 – Vladimír Duda - peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2, 

§ 14a ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

     Dňa 07.06.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania Železiarstvo MAJSTERMANN, 

Levočská 26/A, Poprad, počas ktorej bolo zistené, že účastník konania neoznámil 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy žiadnym spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, nezabezpečil, aby ním predávané výrobky boli označené 

údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, neoznačil predávaný výrobok 

jednotkovou cenou, riadne neinformoval spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie 

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za 

tým účelom nezabezpečil reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi.  

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo oznámiť spotrebiteľovi pred 



uzavretím zmluvy informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi 

alebo dodávateľovi; označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou; riadne informovať 

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

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo však účastník konania porušil. 

Dňa 07.06.2017 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj v prevádzkarni Železiarstvo 

MAJSTERMANN, Levočská  26/A, Poprad. Počas kontroly bol vykonaný kontrolný nákup 

a bolo zistené, že účastník konania si nesplnil informačnú povinnosť a neinformoval 

spotrebiteľa žiadnym spôsobom, ústne alebo písomne o možnosti obrátenia sa spotrebiteľa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

Ďalej boli počas kontroly v ponuke pre spotrebiteľa zistené 3 druhy výrobkov v celkovej 

hodnote 14,47 €, ktoré neboli označené údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné 

výrobky:  

- 1 ks ALU páska 100mm    á 6,60 €/ks  

- 1 ks ALU páska  75 mm    á 4,72 €/ks 

- 1 ks ALU páska  50 mm    á 3,15 €/ks. 

 V čase kontroly bolo v ponuke pre spotrebiteľa zistených 13 druhov výrobkov, ktoré neboli 

označené jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 

nasledovné výrobky:  

- Gélový podpaľovač PEPO 500 ml á 3,59 € 

- Murárska krieda KAPRO 226 g á 2,04 € 

- Polyuretánová pena Ceresit TS 61  750 ml á 5,81 € 

- Čistič na gril Drana 500 ml á 3,99 € 

- Multifunkčný spray WD 40 200 ml á 4,53 € 

- Lepidlo Chemoprén Pattex na pevné spoje 300 ml á 5,88 € 

- Mycia pasta SOLVINA 450 g á 1,53 € 

- Spray na kontakty SHERON 300 ml á 2,67 € 

- Akrylát na stavbu Ceresit CS7 280 ml á 2,22  € 

- Sanitárny silikón Krafter 300 ml á 2,65 € 

- Brikety vivawood 2,5 kg á 3,69 € 

- Drevené uhlie vivawood 2,5 kg á 2,98 € 

- Hubka na riad SLOVAKIA TREND 10 ks/bal á 1,12 €.   

Počas kontroly bolo nakoniec zistené, že účastník konania riadne neinformoval spotrebiteľa 

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

a o vykonávaní záručných opráv a za tým účelom nezabezpečil na vhodnom a viditeľnom 

mieste prevádzkarne reklamačný poriadok. 

     Neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, neoznačením výrobkov údajmi 

o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, neoznačením výrobkov jednotkovou 

cenou a neinformovaním spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach 

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

záručných opráv, účastník konania porušil ustanovenie § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2, § 14a 

ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 



 V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že žiada o odpustenie pokuty. Je si plne 

vedomý, že ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky 

ponuky aj predaja výrobkov. Kontrolou zistené nedostatky boli okamžite odstránené a v určenej 

lehote podaná správa o náprave. Z dôvodu nízkeho výnosu je udelená pokuta pre účastníka 

konania likvidačná. 

     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 počas 

kontroly boli v prevádzkarni zistené viaceré pochybenia zákona o ochrane spotrebiteľa. 

V zmysle § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci jednoznačne 

stanovené povinnosti – predávajúci je 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 (zákon  

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov), čo však účastník konania 

ako predávajúci nevykonal a pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) 

spotrebiteľa žiadnym spôsobom neinformoval o možnosti alternatívneho riešenia sporov. Ďalej 

bolo počas kontroly zistené, že 3 druhy výrobkov neboli zreteľne označené údajmi o výrobcovi 

alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, 13 druhov výrobkov predávaných účastníkom 

konania nebolo počas kontroly označených jednotkovou cenou. V prevádzkarni účastníka 

konania tiež absentoval reklamačný poriadok, čím účastník konania opomenul povinnosť 

riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Účastník konania sa k vyššie 

uvedeným porušeniam v podanom odvolaní nevyjadril a namietal len výšku pokuty. Odvolací 

orgán víta odstránenie nedostatkov zo strany účastníka konania, avšak podľa § 7 ods. 3 zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej 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. Na základe vyššie uvedeného preto na uvedenú námietku 

o odstránení zistených nedostatkov zo strany účastníka konania nemožno nahliadať ako na 

odvolací dôvod. Odvolací dôvod uvádzaný účastníkom konania týkajúci sa nízkeho výnosu 

predmetnej prevádzky nemôže 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. Pre správny i odvolací orgán je dôležitý 

skutkový stav zistený počas kontroly, teda nesúlad skutočného stavu v prevádzke účastníka 

konania so stavom vyžadovaným podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania na 

základe vyššie uvedených skutočností preto plne zodpovedá za protiprávny skutkový stav 

zistený v čase kontroly SOI, a to bez ohľadu na dôvody a skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom 

odvolaní. Nie je možné prehliadnuť skutočnosť, že účastník konania nedodržal povinnosti jemu 

stanovené zákonom o ochrane 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 neoznámil spotrebiteľovi pred uzavretím 

zmluvy žiadnym spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov, nezabezpečil, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi o výrobcovi alebo aj 



o dovozcovi alebo dodávateľovi, neoznačil predávaný výrobok jednotkovou cenou, riadne 

neinformoval spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za tým účelom nezabezpečil 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, odôvodňujú uloženie 

pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 10a ods. 1 

písm. k), § 12 ods. 2, § 14a ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa viaže zákon 

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

o ochrane spotrebiteľa účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené 

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

postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 400 € 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. 

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

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

konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej povinnosti a to bez ohľadu na 

zavinenie. 

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

    Správny orgán pri určovaní výšky pokuty bral do úvahy skutočnosť, že nedošlo zo strany 

účastníka konania k informovaniu o alternatívnom riešení sporov žiadnym spôsobom. 

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. 

U troch druhov výrobkov absentoval údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, ktoré patria do skupiny údajov, ktoré sú potrebné pre spotrebiteľa v prípade 

uplatňovania zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v zmysle osobitného 

zákona. Ďalších 13 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou a spotrebiteľ tak 

nemal možnosť zistiť jednotkovú cenu tovaru, ktorá môže ovplyvniť jeho rozhodnutie o kúpe. 

Predávajúci musí zabezpečiť dodržanie povinnosti vzhľadom na to, že porušenie danej 

povinnosti môže mať pre spotrebiteľa ekonomický dosah. V prípade absencie reklamačného 

poriadku v prevádzke účastníka konania ide o jednu zo základných povinností predávajúceho 

ako účastníka konania umiestniť reklamačný poriadok na viditeľné miesto dostupné 

spotrebiteľovi, aby mal možnosť k jeho nahliadnutiu a oboznámeniu sa s jeho spotrebiteľskými 

právami. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami. 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-

01760717. 

 

 

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/0518/99/2017                                                           Dňa : 02.05.2018 

 

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 – Ján Gancarčík - 

GILIE, miesto podnikania: Topoľčianska 385/608, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 41 312 

821, kontrola vykonaná dňa 27.04.2017 v prevádzkarni Obuv GILIE, Kukučínova 3, Piešťany, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, č. P/0302/02/2017, zo dňa 04.09.2017, 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 § 18 ods. 5 a § 18 ods. 10 vyššie cit. zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0302/02/2017, zo dňa 

04.09.2017 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 – Ján Gancarčík - GILIE – peňažnú 

pokutu vo výške 600,- €, pre porušenie ustanovenia § 18 ods. 5 a § 18 ods. 10 zákona  

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

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

spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 27.04.2017 v prevádzkarni účastníka 

konania Obuv GILIE, Kukučínova 3, Piešťany, zistené, že tento porušil povinnosť na 

požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu o vybavení reklamácie a povinnosť viesť 

evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie 

a dátume vybavenia reklamácie. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo na požiadanie orgánu dozoru 

preukázať kópiu dokladu o vybavení reklamácie a povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách; 

viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie 

a dátume vybavenia reklamácie; čo účastník konania porušil. 



Dňa 27.04.2017 v prevádzkarni Obuv GILIE, Kukučínova 3, Piešťany, vykonali inšpektori 

SOI kontrolu. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností účastníka konania ako 

predávajúceho v súvislosti s uplatňovaním reklamácií obuvi zo strany spotrebiteľov v období 

od 01.10.2016 do 31.03.2017, pri ktorej bolo zistené porušenie § 18 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že: 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 11.10.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 68/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 26.10.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 69/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 02.11.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 70/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 24.11.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 71/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 28.11.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 72/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 05.12.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 73/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 13.12.2016 a zaevidovanej pod poradovým číslom 74/16, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 11.01.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 02/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 20.01.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 03/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 21.01.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 04/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 14.02.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 05/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 27.02.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 06/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 06.03.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 07/17, 

- na požiadanie inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie 

uplatnenej dňa 11.03.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 08/17. 

Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že: 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 26.10.2016, zaevidovanej pod poradovým číslom 69/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 02.11.2016, zaevidovanej pod poradovým číslom 70/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 24.11.2016, zaevidovanej pod poradovým číslom 71/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 13.12.2016, zaevidovanej pod poradovým číslom 74/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 13.12.2016, zaevidovanej pod poradovým číslom 75/16 

nebol uvedený dátum uplatnenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 20.01.2017, zaevidovanej pod poradovým číslom 03/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 

- pri reklamácii uplatnenej dňa 14.02.2017, zaevidovanej pod poradovým číslom 05/16 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie, 



- pri reklamácii uplatnenej dňa 11.03.2017, zaevidovanej pod poradovým číslom 08/17 

nebol uvedený dátum vybavenia reklamácie. 

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 žiada odvolací orgán o prehodnotenie prípadu 

a zrušenie alebo zmiernenie výšky pokuty, nakoľko uvedené závady mohli byť spôsobené aj 

sťahovaním dokladov pri prerábke predajne. V rámci jeho možností, boli v priebehu 

niekoľkých dní uvedené závady odstránené. Taktiež považuje za dôležité podotknúť, že žiaden 

zákazník, čo pokladá za prioritu, nebol nijakým spôsobom poškodený. Čo sa týka výchovnej 

funkcie má účastník konania za to, že šok, ktorý mu spôsobilo rozhodnutie, je dostatočným 

prostriedkom pre nápravu. 

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 § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný na požiadanie 

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

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

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

posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.“. 

Podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný viesť evidenciu 

o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia 

o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe 

vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie“. 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený 

skutkový stav pri kontrole zo dňa 27.04.2017. Účastník konania však žiada o prehodnotenie 

výšky uloženej pokuty, alebo jej zrušenie. K tomu odvolací orgán poukazuje na § 24 ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorého jednoznačne vyplýva povinnosť orgánu dozoru uložiť 

pokutu v každom prípade porušenia povinnosti podľa tohto zákona.  

Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po 

preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na zníženie výšky 

postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, blízko minimálnej 

sadzby, pričom v percentuálnom vyjadrení pokuta nedosahuje ani 1,0 % z celkovej sumy 

určenej na uloženie postihu. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje 

charakter a povahu zistených nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho 

poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných 

alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť 

výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné 

porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať 

na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka 

konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach 

rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba 

dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére 

účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho 

deliktu. Ak by 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. 

 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 (prerábka predajne); t. j. účastník konania zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre 

konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI 

počas výkonu kontroly.  

 Čo sa týka snahy odstrániť kontrolou zistený nedostatok, odvolací orgán túto vníma 

pozitívne, avšak podotýka, že táto skutočnosť na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, 

nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je kontrolovaná osoba povinná 

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

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

inšpektorátu. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda taktiež nie 

je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona či znižovala 

závažnosť zisteného porušenia zákona. Odvolací orgán taktiež dáva do pozornosti, že inšpektori 

SOI sú v zmysle § 6 ods. 1 zákona 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov oprávnení ukladať opatrenia na mieste, 

pričom jedným z nich je aj nariadenie záväzného pokynu na odstránenie kontrolou zistených 

nedostatkov, kontrolu plnenia ktorých je SOI oprávnená vykonávať. Pokiaľ by orgán dozoru 

zistil, že kontrolovaná osoba v určenej lehote opatrenie na mieste nesplnila, resp. ho nesplnila 

vôbec, toto konanie je vyhodnotené ako porušenie vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z., za ktoré 

sa ukladá pokuta podľa § 9 ods. 1 tohto zákona až do výšky 16 596,95 €, resp. 33 193,91 €. 

Zároveň odvolací orgán zdôrazňuje, že predávajúci je povinný dodržiavať podmienky 

podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa 

od začiatku a počas vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. 

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

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací 

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty 

sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu 

o vybavení reklamácie a povinnosti viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať 

údaje o dátume uplatnenia reklamácie a dátume vybavenia reklamácie.  

Odvolací orgán prihliadol pri ukladaní výšky pokuty na to, že nebol dodržaný formálny 

postup pri vybavovaní reklamácií požadovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. Je dôležité, aby 

bolo zachované spotrebiteľovo právo na preskúmanie reklamácie, na rozhodnutie o nej 

v zákonnej lehote a aby bolo spotrebiteľovi vydané potvrdenie o prijatí reklamácie, ako aj 

písomný doklad o jej vybavení. V prípade, že predávajúci nevedie evidenciu o reklamáciách 

v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, nie je možné dostatočne preveriť, akým 

spôsobom sú riešené reklamácie spotrebiteľov vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za 

vady výrobkov. 

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, nakoľko 

táto je uložená blízko minimálnej sadzby 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. 

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-03020217. 

 

 

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/0451/99/2017                                                          Dňa : 02.05.2018 

 

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 – Matúš Haronik, 

Snežienková 10, 971 01 Prievidza, IČO: 41 850 131, kontrola vykonaná dňa 11.11.2015 

v prevádzkarni – Kľúčová služba, priestor HM TESCO, Košická 3, Žilina, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,  

č. P/0350/05/2015, zo dňa 11.07.2017, 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 240,- € slovom: 

dvestoštyridsať eur, pre porušenie ustanovení § 14 vyššie citovaného zákona o ochrane 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0350/05/2015, zo dňa 11.07.2017 

potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Matúš Haronik – peňažnú pokutu 

vo výške 240,- €, pre porušenie ustanovení § 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 11.11.2015 v prevádzkarni Kľúčová 

služba, priestor HM TESCO, Košická 3, Žilina, zistené porušenie povinnosti informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť 

výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

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 účastníka konania bolo informovať spotrebiteľa o cene 

predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť; čo účastník konania porušil. 

Dňa 11.11.2015 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzkarni Kľúčová služba, 

priestor HM TESCO, Košická 3, Žilina, pri šetrení spotrebiteľského podnetu evidovaného pod 

číslom P-874/2015, pri ktorej bolo zistené, že spotrebiteľ pri výkone kontrolného nákupu bol 



informovaný o cene poskytovanej služby – výmena a úprava puzdra na autokľúč pre auto  

z. CITROEN XARA, ale služba nebola označená cenou a cena tejto služby ani nebola inak 

vhodne sprístupnená. Pri zisťovaní, koľko by stála výmena puzdra, osoba prítomná pri kontrole 

informovala, že to záleží od modelu kľúča, či sa jedná o kľúč so skrutkou alebo bez, ale 

v prípade modelu so skrutkou sa musí ešte vykonať úprava puzdra. Za túto službu (výmena + 

úprava) sa účtuje 12,00 €. Nikde na predajni sa v čase kontroly nenachádzala informácia o cene 

tejto služby, služba nebola označená cenou a cena tejto služby nebola inak vhodne sprístupnená 

(napríklad vo forme hromadného cenníka). 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

V podanom odvolaní účastník konania poukazuje na skutočnosť, že ide o tretie rozhodnutie 

vo veci tej istej kontroly, pričom predchádzajúce dve rozhodnutia boli odvolacím správnym 

orgánom zrušené. Účastník konania ďalej uvádza, že v oznámení o začatí konania sa uvádza, 

že kontrola bola zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, čo je podľa jeho názoru 

skresľujúce v neprospech podnikateľského subjektu, nakoľko v inšpekčnom zázname je 

uvedené, že kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a prešetrenie podnetu 

spotrebiteľa, t. z. nie len na prešetrenie podnetu. Účastník konania ďalej uvádza, že 

z inšpekčného záznamu je zrejmé, že kontrolný nákup prebehol bez porušenia zákona. Účastník 

konania žiada o zrušenie uloženej sankcie, nakoľko podľa jeho názoru došlo k dezinterpretácií 

komunikácie zamestnanca a kontroly a procesným pochybeniam. Účastník konania uvádza, že 

absentujú podstatné skutočnosti, ktoré sú na priloženom videozázname. Účastník konania tiež 

namieta celkovú dĺžku konania a nedodržanie lehôt podľa správneho poriadku. Účastník 

konania ďalej vo svojom odvolaní popisuje priložený videozáznam, ktorý podľa názoru 

účastníka konania dokazuje, že inšpektori žiadne porušenie zákona neobjavili, iba si zle 

interpretovali vysvetlenie zamestnanca, ktorý tiež na základe zmätočných otázok kontrolórov 

nepochopil, že si zle vyložili jeho odpovede. Účastník konania uvádza, že na predajni sú dva 

typy podobných puzdier za cenu 24 € a 36 €, pričom obe ceny sú vrátane akýchkoľvek úprav, 

pričom oba typy boli správne označené cenou, čo dokazuje videozáznam ako aj Inšpekčný 

záznam. K zistenému porušeniu účastník konania uvádza, že cena 36 € je interne vykalkulovaná 

cena úpravou puzdra za 24 €, pričom táto úprava nie je samostatne ponúkaná služba a preto je 

logické, že nie je uvedená v cenníku, nakoľko zákazníci si ju samostatne nemôžu objednať. 

Účastník konania tiež uvádza, že táto cena nie je sprístupnená, nakoľko túto úpravu samostatne 

neposkytuje aj keď ju vykonáva a je v rámci celkovej ceny kľúča. Účastník konania ďalej 

namieta, že inšpekčný záznam neobsahuje dôležité skutočnosti, pričom má za to, že predložený 

videozáznam je v rozpore s inšpekčným záznamom. Účastník konania tiež nesúhlasí s tvrdením 

v napadnutom rozhodnutí „za túto službu (výmena + úprava) sa účtuje 12 eur“, čo podľa jeho 

názoru zavádza v jeho neprospech, nakoľko z videozáznamu je zrejmé, že predavač povedal, 

že výmena je zadarmo a úprava je v cene puzdra. Účastník konania tiež uvádza, že 

k pochybeniu sa nepriznal a tiež uvádza, že kamerový záznam dokazuje, že toto tvrdenie nie je 

pravdivé, nakoľko zamestnanec číta inšpektorom z cenníka. Účastník konania tiež uvádza, že 

nie je právnikom, má mnoho veci na práci, a keď dodal dôkaz, bolo preformulované obvinenie. 

Záverom žiada o zrušenie napadnutého rozhodnutia. K odvolaniu účastník konania pripojil 

videozáznam z vykonanej kontroly a čestné prehlásenie zamestnanca. 

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

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

preukázaný a následne správne právne posúdený. Podľa § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa: 

„Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo 

poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene 



inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa 

iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa 

o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok 

alebo poskytovanú službu.“ Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že vyššie popísaným 

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

spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. 

Slovenská obchodná inšpekcia kontrolou pri poskytovaní služieb na vnútornom trhu zisťuje, 

či služby pri ich poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnym predpismi, teda aj 

so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane 

spotrebiteľa), vrátane splnenia povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene 

poskytovanej služby a zreteľného označenia služby cenou alebo sprístupnenia informácie 

o cene iným vhodným spôsobom. Kontrolou vykonanou v prevádzkarni u účastníka konania, 

na základe podnetu spotrebiteľa, bolo zistené, že účastník konania neinformoval spotrebiteľa 

o cene poskytovanej služby (výmena a úprava puzdra kľúča do vozidla v cene 12,- €) a zreteľne 

neoznačil túto službu cenou a zároveň informáciu o poskytovanej službe ani iným vhodným 

spôsobom nesprístupnil. 

Skutočnosť, že daná služba sa neposkytuje samostatne nemá vplyv na zistený skutkový stav 

a nie je liberačným dôvodom z nepochybne zdokumentovaného protiprávneho konania. Za iné 

vhodné sprístupnenie informácie o cene sa podľa rozsudku NS SR zn.: 4Sžo/66/2010 považuje 

poskytnutie informácie spotrebiteľovi okamžite bez toho, aby bol spotrebiteľ nútený urobiť 

akýkoľvek úkon smerujúci k zisteniu ceny konkrétnej služby a stanovenie ceny predavačom 

nie je možné považovať za iné vhodné sprístupnenie ceny poskytovanej služby, nakoľko cena 

tejto služby má byť stanovená vopred. 

Odvolací správny orgán dáva zároveň účastníkovi konania do pozornosti, že Slovenská 

obchodná inšpekcia preveruje plnenie povinností predávajúceho - kontrolovanej osoby vo 

vzťahu k spotrebiteľom za reálnych podmienok poskytovania služieb v kontrolovanej 

prevádzkarni v čase ich poskytovania, a to aj neohlásene.  

Správny orgán odmieta tvrdenia účastníka konania o existencii rozporov týkajúcich sa 

podstatných skutkových záverov a o objektívnom nepreukázaní dopustenia sa iného správneho 

deliktu, nakoľko v inšpekčnom zázname zo dňa 11.11.2015 je uvedené všetko, čo bolo 

predmetom kontroly s presne popísaným spoľahlivo zisteným skutkovým stavom veci, a to 

jasnými a jednoznačnými formuláciami a s konkrétnym popisom zistení. Správny orgán pri 

výkone kontroly zameranej na prešetrenie podnetu nie je povinný disponovať fyzicky 

konkrétnym predmetom, o ktorom žiada od kontrolovanej osoby informácie a preto je pri 

zisťovaní skutkového stavu veci postačujúce aj teoretické vystihnutie problematiky. Na základe 

vyššie uvedeného má správny orgán za to, že predmetný inšpekčný záznam je relevantným 

podkladom na vydanie rozhodnutia.  

Predmetná kontrola, tak ako vyplýva zo znenia inšpekčného záznamu nedopadla  

v „prospech prevádzky“, tak ako uvádza v odvolaní účastník konania, nakoľko z jeho znenia je 

jednoznačný nedostatok, ako aj porušenie zákona s nariadeným záväzným pokynom na 

odstránenie zisteného nedostatku s poučením o možnosti podať proti tomuto opatreniu 

námietku. Odvolací orgán má za to, že inšpektor sa žiadnou formou nevyjadruje k možnosti 

alebo predpokladu začatia správneho konania o uložení postihu a preto sa ani v inšpekčnom 

zázname nemohla nachádzať informácia o prípadnom začatí správneho konania.  

Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že po vzhliadnutí predloženého videozáznamu má 

jednoznačne potvrdené porušenie povinnosti účastníka konania, tak ako je uvedené 

v prvostupňovom rozhodnutí. Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že z videozáznamu je 

zrejmé, že služba je započítaná v cene puzdra a preto je povinnosťou účastníka konania 

informovať spotrebiteľa o cene tejto služby vopred.  



Čo sa týka námietky dĺžky konania, odvolací správny orgán uvádza, že v zmysle zákona 

o ochrane spotrebiteľa môže správny orgán začať správne konanie v lehote 12 mesiacov, 

pričom pokutu možno uložiť do 4 rokov, odkedy k porušeniu zákona došlo a teda v danom 

prípade nedošlo k procesným porušeniam ohľadne lehôt. 

K námietke účastníka konania, že v predmetnej veci došlo k prekvalifikovaniu skutku, 

odvolací správny orgán uvádza, že k prekvalifikovaniu skutku nedošlo, zmenou rozhodnutia 

však bolo zmenené číselné označenie porušeného paragrafu, avšak obsahové znenie 

predmetného paragrafu ostalo nezmenené. Z uvedeného tak jasne vyplýva skutočnosť, že 

nemohla byť zmenená kvalifikácia skutku a preto na predmetnú námietku účastníka konania 

nie je možné prihliadnuť. 

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. 

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 § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty, nakoľko cenové informácie sú jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní 

kúpy výrobku alebo služby hodnotí, spotrebiteľ je ukrátený jednak na svojom práve na 

informácie a tiež je ohrozené právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, pretože práve 

predajná a jednotková cena je z hľadiska komparácie kritériom porovnania cien daného 

výrobku s výrobkami viacerých iných predávajúcich. 

Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň, 

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. 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-03500515. 

 

 

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/0430/99/2017                                                         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 – LINEA DESIGN s. r. o., Šustekova 49, 

851 04 Bratislava, IČO: 44 793 944, kontrola vykonaná dňa 24.02.2016,  10.03.2016 

a 21.04.2016 v prevádzke: Interiérové štúdio LINEA DESIGN, Šustekova 49, Bratislava, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, č. P/0104/01/2016, zo dňa 29.06.2017, 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 

700,- EUR, slovom: sedemsto eur, pre porušenie § 16 ods. 1 písm. d/ 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/0104/01/16, 

zo dňa 29.06.2017, 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 – LINEA DESIGN s. r. o.- peňažnú 

pokutu vo výške  700,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 16 ods. 1 písm. d/ a § 18 

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

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24.02.2016,  10.03.2016 a 21.04.2016 

v prevádzke: Interiérové štúdio LINEA DESIGN, Šustekova 49, Bratislava zistené, že účastník 

konania ako predávajúci porušil povinnosť vydať doklad o kúpe s uvedením názvu výrobku 

ako aj 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 vydať doklad o kúpe 

s uvedením názvu výrobku; 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 24.02.2016, 10.03.2016 a 21.04.2016 v prevádzke: Interiérové štúdio LINEA DESIGN, 

Šustekova 49, Bratislava inšpektori SOI vykonali kontrolu za účelom prešetrenia podnetu 

spotrebiteľa p. ..., evidovaného pod č. .../2015. Vykonanou kontrolou inšpektorov SOI bolo 



zistené, že predávajúci vydal spotrebiteľovi doklad o kúpe faktúra č. 2015012 s dátumom 

vystavenia 11.08.2015, ktorý neobsahoval správny názov zakúpeného výrobku (namiesto 

spotrebiteľom zakúpeného výrobku, - „sedacia súprava ALBERTA Blues“, bolo na predmetnej 

faktúre uvedené iba „nábytok“). Uvedeným konaním bolo zistené, že účastník konania ako 

predávajúci porušil povinnosť vydať doklad o kúpe s uvedením názvu výrobku. 

V súvislosti s vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že predávajúci vybavil reklamáciu 

spotrebiteľa p. ... uplatnenú prostredníctvom e-mailu dňa 31.08.2015 (e-mail odoslaný  

z e-mailovej adresy spotrebiteľa vittekj@gmail.com), zameranú na kvalitatívne nedostatky 

výrobku sedacia súprava ALBERTA Blues v celkovej hodnote 8 112, 00 € (výrobok objednaný 

dňa 09.07.2015; zálohová faktúra č. 201505 s dátumom vystavenia 08.07.2015; faktúra  

č. 2015012 s dátumom vystavenia 11.08.2015) zamietnutím a to listom zo dňa 28.09.2015, 

odoslaným spotrebiteľovi dňa 29.09.2015 (podací lístok č. ...), pričom neposkytol spotrebiteľke 

kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo 

dňa jej vybavenia. 

     Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 16 ods. 1 písm. d/ 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 jeho riešenie reklamácie vychádzalo 

z iného právneho posúdenia nároku klienta na reklamáciu. V čase podania reklamácie - ... 

zaplatil len 50 % tovaru a kúpna cena nebola doteraz uhradená preto podľa jeho názoru a názoru 

právnikov Odboru legislatívy MH SR, s ktorými prípad konzultoval a ktorých vyjadrenie 

prikladá, klient nemá právo reklamovať tovar, ktorý mu nepatrí. Cituje vyjadrenie p. ... Odbor 

legislatívy MH SR. Poukazuje na to, že SOI ako nezávislý orgán  by mohla zobrať do úvahy 

takéto rôzne ponímanie zákona  a poukazuje na to, že názor odboru legislatívy bol v tom čase 

pre neho rozhodujúci.  Vyjadrenie od talianskeho výrobcu dostal e-mailom, originál prišiel až 

po uplynutí lehoty reklamácie. Klient výrobok doteraz neuhradil, neprijal ani jeden z jeho 

ústretových riešení a samovoľne si znížil cenu výrobku o 1 000 eur. Poukazuje aj na to, že ide 

o prvý priestupok jeho spoločnosti.  

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

protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. Správny orgán pri 

postihu účastníka konania 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 spotrebiteľa zaplatil. Účastník konania uvedenú povinnosť porušil, keď predávajúci 

vydal spotrebiteľovi doklad o kúpe z ERP bez uvedenia správneho názvu odpredávaného 

výrobku. Odvolací orgán poznamenáva, že na doklade o kúpe výrobku je nevyhnutné uviesť 

presný názov výrobku, ktorý vypovedá o tom o aký výrobok sa jedná, a ktorý umožňuje 

spotrebiteľovi identifikovať zakúpený výrobok. 

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 
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reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9. Účastník konania 

uvedenú povinnosť nesplnil. Účastníka konania namietal, že klient nemal reklamovať tovaru, 

ktorý mu nepatrí. Podľa § 614 ods. 6 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov,  prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej 

veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim 

na mieste dodania ním určenom. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva 

ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci 

vybraný tovar vrátiť na pôvodné miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí 

vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných 

ustanovení o zodpovednosti za škodu. Následne podľa § 621 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších právnych predpisov,  záručné doby začínajú plynúť od prevzatia 

veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne 

záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie 

do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na 

vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že 

záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim  a teda odvolací orgán zastáva názor, 

že spotrebiteľ mal právo prevzatý výrobok reklamovať.  

V súvislosti s citáciou názoru pána ... Odbor legislatívy MH SR odvolací orgán sa stotožnil 

s argumentáciou prvostupňového správneho orgánu a má za to, že Slovenská obchodná 

inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu je vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti 

nezávislá a riadi sa vlastnou právnou úvahou. Vzhľadom na to sa domnievame, že účastník 

konania si nesplnil zákonné povinnosti a nevybavil reklamáciu v súlade so zákonom ako ani 

nevydal doklad o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku. 

K tvrdeniu účastníka konania, že „originál prišiel až po uplynutí lehoty reklamácie“ odvolací 

orgán uvádza, že účastník konania je objektívne zodpovedný za zistený skutkový 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,  v neuvedení názvu výrobku v doklade o kúpe odôvodňujú uloženie 

pokuty vo výške určenej v rozhodnutí druhostupňového správneho orgánu. Účastníkovi 

konania napriek závažnosti jeho konania bola uložená pokuta vo výške 700 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 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 

24.02.2016, 10.03.2016 a 21.04.2016. 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. 

    Pri určení pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že spotrebiteľovi nebol vydaný doklad 

o kúpe výrobku so všetkými zákonom požadovanými údajmi – chýbal správne uvedený názov 

výrobku. Doklad o kúpe výrobku je pritom relevantným dokladom, ktorý má význam pri 

uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je dôkazom existencie záväzkového 

vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré 

vypovedajú o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu, a preto neuvedenie požadovaných 

údajov na tomto doklade, resp. ich nepresné uvedenie môže sťažiť spotrebiteľovi postup pri 

uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady. 

   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-

01040116. 

 

 

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/0555/99/2017                                                          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 – Mai Trang Phan, 

Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica, IČO: 45 392 188, kontrola vykonaná dňa 14.06.2017 

v prevádzkarni Nechtové štúdio MIMI Nails, OC Tesco, Sotinská 1586/35, Senica, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj, č. P/0353/02/2017, zo dňa 25.09.2017, 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 400,- € slovom: 

štyristo eur, pre porušenie ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 vyššie 

citovaného zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

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

poriadku takto 

r o z h o d o l : 
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0353/02/2017, zo dňa 

25.09.2017 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 – Mai Trang Phan – peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 

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

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

spotrebiteľa“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 14.06.2017 v prevádzkarni Nechtové 

štúdio MIMI Nails, OC Tesco, Sotinská 1586/35, Senica, 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; povinnosť 

viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, 

dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na 

požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na nazretie. 

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; povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje 

o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, poradové číslo 

dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na nazretie; čo 

účastník konania porušil. 

Dňa 14.06.2017 v prevádzkarni Nechtové štúdio MIMI Nails, OC Tesco, Sotinská 1586/35, 

Senica, 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. 

V čase vykonanej kontroly nebola na požiadanie inšpektorom SOI predložená evidencia 

o reklamáciách, čím účastník konania porušil § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí 

obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, 

poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu dozoru ju predložiť na 

nazretie. 

 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 výška pokuty je vzhľadom na príjmy za 

vykonávanú činnosť príliš vysoká, zistené nedostatky boli ihneď odstránené, reklamačný 

poriadok je pre zákazníkov umiestnený na viditeľnom mieste, tiež bola ihneď zavedená kniha 

na evidenciu reklamácií a vzhľadom na uvedené, žiada účastník konania o prehodnotenie 

uloženej sankcie. 

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.“ 

Podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný viesť evidenciu 

o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii 

musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.“ 

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 a § 18 ods. 10 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. 

Vo vzťahu k porušenému § 18 ods. 10 cit. zákona odvolací správny orgán uvádza, že zákon 

presne určuje, ktoré údaje má evidencia reklamácií obsahovať, pričom plní funkciu zdroja 

informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti ohrozenia oprávnených záujmov 

spotrebiteľov v prípade výskytu vady výrobkov, preto jej nepredloženie, resp. nesprávne 

vedenie sťažuje dozornému orgánu dôsledné preverenie povinností predávajúceho 

vyplývajúcich z § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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-03530217. 

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/0584/99/2017                                                         Dňa : 10.05.2018 

 

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 – Iveta Molnárová 

PATIKA, miesto podnikania – Radničné námestie 376/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46 353 631, kontrola vykonaná dňa 04.07.2017 v prevádzkovej jednotke – Pohostinstvo 

PATIKA, Hlavná 302, Jahodná, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský č. P/0403/02/2017, zo dňa 16.10.2017, 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 500,- EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a/, § 15  

ods. 1 písm. b/ a § 18 ods.1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 

správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/0403/03/2017, zo dňa 

16.10.2017 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 – Iveta Molnárová PATIKA - peňažnú 

pokutu vo výške 500 EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 1  

písm. b/ a § 18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Inšpektormi SOI bolo dňa 04.07.2017 v prevádzkarni: Pohostinstvo PATIKA, Hlavná 302, 

Jahodná HOSTINEC HOŤAPO, SNP 31, Oslany zistené porušenie povinnosti predávajúceho 

predávať výrobky v správnej miere, označiť prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne ako aj porušenie 

povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo predávať výrobky v správnej 

miere; označiť prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste menom a priezviskom 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne; umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bol dňa 04.07.2017 v prevádzkarni: Pohostinstvo PATIKA, Hlavná 302, 

za účelom kontroly dodržiavania zásad statočnosti vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bol 



zakúpený aj výrobok: 1 ks becherovka 38% á 1 €/50 ml. Alkoholický nápoj v úžitkovom skle 

bol preliaty do odmerného valca s platným úradným overením č. 0949/16. Po premeraní objemu 

alkoholického nápoja v odmernom valci a zohľadnení tolerancie 1 ml na preliatie bolo zistené, 

že v skutočnosti bolo podávaných iba 47 ml alkoholického nápoja. Nedodržaním deklarovanej 

miery  bol spotrebiteľ poškodený o sumu celkom 0,06 €. Účastník konania porušil povinnosť 

predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a/ 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne označiť prevádzkareň obchodným menom 

a sídlom predávajúceho alebo miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa, 

keď kontrolou bolo zistené, že účastník konania svoju prevádzkareň v čase kontroly neoznačil 

menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 

Inšpektormi SOI bolo rovnako zistené porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa a to riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane 

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za tým účelom 

zabezpečiť na vhodnom a viditeľnom mieste reklamačný poriadok, keď vykonanou kontrolou 

bolo zistené, že účastník konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach formou reklamačného 

poriadku neinformoval. Na prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok. 

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 výšku pokuty považuje za neprimerane 

vysokú, nakoľko nedostatky boli okamžite odstránené a neboli úmyselné. Čo sa týka 

reklamačného poriadku bol vyvesený, avšak po poslednej maľovke sa na to nejako zabudlo. 

Meno zodpovednej osoby za činnosť prevádzkarne bolo označená aj s miestom trvalého pobytu 

aj s miestom podnikania a s IČO na tabule “otváracia doba“, ktorá bola vždy vyvesená 

v jednom okne a na vchodových dverách prevádzkarne. Počasie však tabuľu tak vybielilo, že 

ju musel vymeniť. Pôvodne plánoval kovovú tabuľu s potrebnými identifikačnými údajmi, 

avšak z dôvodu zaneprázdnenosti sa to ťahalo. Medzitým došlo ku kontrole. Poukazuje na to, 

že zamestnanec neúmyselne zapríčinili nepríjemnosti spotrebiteľovi a že si to so zamestnancom 

viac krát vydiskutoval. Žiada o zníženie pokuty. 

     Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu 

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

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

kontrolou SOI zo dňa 04.07.2017.  

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

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

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

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

z času kontroly vyplýva porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej 

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

došlo k predraženiu nákupu spotrebiteľa o sumu 0,06 €. Poškodenie spotrebiteľa ako aj aj 

porušenie ďalších povinností a to na vhodnom a trvale viditeľnom mieste meno prevádzkarne 

uviesť meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne ako aj porušenie 

povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi sú 

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

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

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

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

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



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

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

zamestnania. 

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

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

určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. a/, § 15  

ods. 1 písm. b/ a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa viaže zákon o ochrane spotrebiteľa 

priamo na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b/ cit. zákona účastník konania, preto 

práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky. Čo sa týka výšky uloženého postihu 

prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, 

pokuta vo výške 500 € nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní 

preventívnu funkciu. 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. Výška uloženej pokuty zodpovedá 

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

a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť. Rovnako na výšku uloženej pokuty nemôže mať vplyv 

ekonomický dopad na účastníka konania. Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie 

zákonom stanovenej povinnosti a to bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán pri ukladaní výšky 

pokuty prihliadal aj na poškodenie spotrebiteľa, ktoré je natoľko vážne, že odvolací orgán 

nemôže výšku uloženej pokuty znížiť. 

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

04.07.2017. 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. 

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

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

základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo 

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

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.   

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

povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

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

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

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

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

miery odpredávaného výrobku bol spotrebiteľ poškodený na majetku. Dodržanie deklarovanej 

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

riadiť pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. 

    Správny orgán zobral do úvahy pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že neoznačením 

prevádzky predpísanými údajmi, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom, ktoré sú 

pre spotrebiteľa nevyhnutné. 

     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. 

     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-04030217. 

 

 

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/0593/99/2017                                                         Dňa : 02.05.2018 

 

     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 – Jan Przygodzki, 

miesto podnikania – 911 08 Trenčín, Šmidkeho 2607/3, IČO: 36 881 350, kontrola vykonaná 

dňa 21.04.2017 a dňa 04.05.2017 v prevádzkarni – Obuv Exkluziv, Mierové námestie 15, 

Trenčín, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne 

pre Trenčiansky kraj, č. P/0164/03/2017, 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 

300 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 15 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 3, § 16 ods. 1 písm. 

d) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

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

poriadku takto  

r o z h o d o l : 
 

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/0164/03/2017, zo dňa 

23.10.2017 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 – Jan Przygodzki – peňažnú pokutu 

vo výške 300,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 15 ods. 1 písm. a), § 15  

ods. 3, § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

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

21.04.2017 a dňa 04.05.2017 v prevádzkarni – Obuv Exkluziv, Mierové námestie 15, Trenčín,  

zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa porušil 

povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje 

(obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby); povinnosť zabezpečiť, aby predávajúci 

a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie 

alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobkov, v ktorom je uvedený správny názov výrobku. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje (obchodné meno a miesto podnikania 

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



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

spotrebiteľa; vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený správny názov 

výrobku; čo účastník konania porušil.  

Dňa 04.05.2017 vykonali inšpektori SOI dokončenie kontroly zo dňa 21.04.2017 

v prevádzkarni – Obuv Exkluziv, Mierové námestie 15, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník 

konania. 

Pri kontrole dňa 21.04.2017 inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly 

označená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka 

nebola označená obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby. 

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 

ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Ďalej pri kontrole dňa 21.04.2017 inšpektori zistili, že predavačka nemala žiadne 

označenie alebo odev, ktorý by ju odlišoval od spotrebiteľa. 

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, 

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

spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. Tým porušil § 15 

ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Pri kontrole dňa 21.04.2017 inšpektori ďalej zistili, že na prvý kontrolný nákup 

účtovaný v celkovej hodnote 99,99 € bol vydaný doklad o kúpe výrobku č. 0001 z elektronickej 

registračnej pokladne, ktorý neobsahoval správny názov u jedného odpredaného výrobku, a to:  

 u odpredaného tovaru Dámske tenisky „Che Bello“, kód: 644521, veľkosť 40 bolo 

uvedené na doklade z elektronickej registračnej pokladne „LODICKY“, teda chýbal 

správny názov odpredaného výrobku. 

Taktiež na druhý kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 59,99 € bol vydaný 

doklad o kúpe výrobku č. 0002 z elektronickej registračnej pokladne, ktorý neobsahoval 

správny názov u jedného odpredaného výrobku, a to:  

 u odpredaného tovaru Dámske poltopánky „Kazkobut“, kód: 504281360, veľkosť 36 

bolo uvedené na doklade z elektronickej registračnej pokladne „LODICKY“, teda 

chýbal správny názov odpredaného výrobku. 

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými údajmi, čím porušil § 16  

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 podanom odvolaní účastník konania uvádza, že sa odvoláva voči rozhodnutiu 

ohľadne pokuty a nepresných (zavádzajúcich) formulácií skutočností uvedených v rozhodnutí. 

Účastník konania zastáva názor, že označenie prevádzkarne bolo trvalé a viditeľné 

a bolo tam roky (dokonca niekoľkokrát kontrolované SOI). Nachádza sa tam aj obchodné meno, 

len nie je napísane, že ide o obchodné meno. Uznáva, že chýba  miesto podnikania, ale je tam 

presná adresa s menom i priezviskom miesta podnikania. Dodáva, že je malý podnikateľ 

s jednou prevádzkou a ani vo sne by ho nenapadlo, že prevádzka musí byť označená 

predmetnými údajmi. 

Poukazuje na skutočnosť, že je síce pravdou, že predavačka nemala označenie pri 

výkone kontroly, avšak namieta, že správny orgán neuviedol, že si označenie pripevnila ešte 

počas výkonu kontroly, čo účastník konania považuje za zavádzajúce. 

Účastník konania uvádza, že špecifikácia obuvi (dlhé číslo) bola na kartóne z druhej 

strany, ktorú inšpektori zabudli odfotiť. Okrem predmetného čísla je na krabici uvedená 

veľkosť, materiál, farba, výrobca, rok výroby atď. Číslo je pri zakúpení obuvi ručne napísané 

na záručný lístok, takže spotrebiteľ má pri reklamovaní obuvi presný popis obuvi, ktorý si môže 



stiahnuť aj na internete. Účastník konania nechápe prečo musí byť popis, resp. názov obuvi aj 

na bločku. Dodáva, že komunikoval s výrobcom, ktorý mu oznámil, že obuv, ktorá bolo 

kontrolovaná je lodičková nakoľko je vyrábaná na lodičkových kopytách. Opätovne uvádza, že 

má na pokladni 8 kategórii a to: lodičková obuv, letná obuv, pánska obuv, zimná obuv. 

Dodatočne ešte špecifikuje obuv na spoločenskú a vychádzkovú. 

V závere odvolania poukazuje na to, že je malý podnikateľ a naviac na námestí, kde sa 

prevádzka nachádza prebiehajú stavebné práce v dôsledku čoho má nízke tržby. Na základe 

vyššie uvedených skutočnosti žiada o odpustenie pokuty, nakoľko jeho previnenia považuje za 

zanedbateľné. 

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 § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste prevádzkarne musí byť uvedené a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne 

miesto podnikania fyzickej osoby, b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne, c)  prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, d) kategória a trieda 

ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.“  

Podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci a jeho zamestnanci 

v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, 

ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.“ 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby v ktorom je uvedené a) obchodné 

meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b) adresa 

prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e) cena 

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

K tvrdeniam účastníka konania uvedeným k porušeniu povinnosti podľa § 15 ods. 1 

písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa sa odvolací orgán vyjadruje nasledovne. Po preskúmaní 

fotodokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 6 inšpekčného záznamu má odvolací orgán za 

preukázané, že na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne bolo z predpísaných 

údajov uvedené iba meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne 

a prevádzková doba určená pre spotrebiteľa. Tvrdenie, že „je tam ajobchodné meno, lenže nieje 

napísané, že je to obchodné meno“ považuje odvolací orgán za irelevantné, nakoľko v danom 

prípadne nie je spotrebiteľovi zrejmé, že na prevádzke označený zodpovedný vedúci - Jan 

Przygodzki je zároveň aj obchodným menom. K tvrdeniu účastníka konania „Ja som 

maličkypodnikateľ s jednou prevádzkou, ani vo sne by ma nenapadlo, že to tam musí byť 

(označenie prevádzky predpísaným údajmi).“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.  

K tvrdeniu účastníka konania „Áno predavačka sa mi priznala, že nemala označenie pri 

Vašej kontrole, ale zabudli ste napísať, že pripevnila si keď ste tam robili kontrolu, čo je tiež 

zavadzajúce.“ odvolací orgán uvádza nasledovné. Počas výkonu kontroly bol uložený záväzný 

pokyn, v zmysle ktorého mala predavačka povinnosť označiť sa menovkou alebo odevom 

ihneď, preto odvolací orgán považuje poukazovanie na vyššie uvedené skutočnosti za 

irelevantné a dodáva, že uvedené konanie zo 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.“. 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 poukazu účastníka konania na skutočnosť, že obuv bola špecifikovaná na krabici od 

obuvi ako aj na záručnom liste odvolací orgán vyslovuje názor, že pre splnenie povinnosti 

uloženej v § 16  ods. 1 písm. d) takáto špecifikácia výrobku nepostačuje, nakoľko § 16 zákona 

o ochrane spotrebiteľa pojednáva o náležitostiach dokladu o kúpe výrobku. Odvolací orgán má 

za preukázané, že účastník konania uviedol nesprávny názov odpredaných výrobkov na doklade 

o kúpe výrobku. Tým, že účastník konania uviedol na doklade o kúpe ako názov odpredaného 

tovaru „LODICKY“ a v skutočnosti odpredal dámske tenisky a dámske poltopánky porušil 

právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, 

nakoľko tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Neuvedením správneho názvu 

odpredaných tovarov na doklade o kúpe účastník konania vytvoril reálny predpoklad vzniku 

možnosti neúspešného uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru, nakoľko z vydaného dokladu 

o kúpe nie je možné jednoznačne zakúpený tovar identifikovať. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o odpustenie 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. 

Finančné pomery, rozsah podnikania, veľkosť prevádzok účastníkov konania a rovnako 

ani stavebné práce v okolí prevádzok zákon neumožňuje zohľadňovať, sú subjektívneho 

charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty. 

 V odvolaní účastník konania neuvádza nové, právne relevantné skutočnosti, ani dôkazy, 

ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok a mali by vplyv na zmenu alebo 

zrušenie napadnutého rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací 

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

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €. 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 § 15 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 3, § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane 

spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. 

Pri určení výšky pokuty vzal odvolací orgán do úvahy, že neuvedením predpísaných 

údajov na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho. 

Odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že v čase kontroly predavačka nemala 

žiadne označenie alebo odev, ktorý by ju odlíšil od spotrebiteľov, aby spotrebiteľ vedel 

rozpoznať zamestnanca pre prípadne informovanie sa. 

Pri určení výšky pokuty bola zároveň zohľadnené dôležitosť uvádzania všetkých 

zákonom stanovených náležitostí na doklade o kúpe výrobku, nakoľko tento doklad má 

nesporný význam pri uplatnení práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho 

výrobku, pričom jeho neúplnosť (v danom prípade uvedenie nesprávneho názvu výrobkov) by 

mohla sťažiť, ba dokonca aj zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo 

zodpovednosti za vady výrobkov. 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. 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. Uvedeným konaním účastníka 

konania bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu jeho ekonomických 

záujmov. 

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-01640317.  

 

 

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/0496/99/2017                                                          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 – RIKAS Trade, s.r.o., 

Sv. Cyrila a Metoda 56, 038 61 Vrútky, zast. ..., kontrola vykonaná dňa 22.06.2017 

v prevádzkarni MAGENTA, OC Mirage, Nám. A. Hlinku 7B, Žilina, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,  

č. P/0189/05/2017, zo dňa 18.08.2017, 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,- € slovom: 

štyristo eur, pre porušenie ustanovení § 13, § 15 ods. 1 písm. b) vyššie citovaného zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0189/05/2017, zo dňa 18.08.2017 

potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – RIKAS Trade, s. r. o. – peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovení § 13, § 15 ods. 1 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“). 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 22.06.2017 v prevádzkarni MAGENTA, 

OC Mirage, Nám. A. Hlinku 7B, Žilina, zistené porušenie povinnosti predávajúceho uvádzať 

písomne poskytované informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 

uviesť meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.  

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 uvádzať písomne poskytované 

informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne; čo účastník konania porušil. 



Dňa 22.06.2017 v prevádzkarni MAGENTA, OC Mirage, Nám. A. Hlinku 7B, Žilina, 

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 6 druhov textilných výrobkov v hodnote 313,- €, ktoré mali údaje o ich 

materiálovom zložení v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 1007/2011 v cudzom jazyku 

(COTTON, LYCRA, COTONE, VISCOSA, LINO, POLIAMMIDICA), a to: 

1. 1 kus dámske nohavice MAGENTA FAB. COD B049 á 60,00 € 

2. 1 kus dámske nohavice MAGENTA FAB. COD B085 á 60,00 € 

3. 1 kus dámsky sveter zelený MAGENTA M13375 á 51,00 € 

4. 1 kus dámsky sveter modrý MAGENTA M13375 á 51,00 € 

5. 1 kus dámsky sveter MAGENTA M11865 á 44,00 € 

6. 1 kus dámsky sveter MAGENTA M4269 á 47,00 €, 

u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, nakoľko u nich neboli 

údaje o materiálovom zložení uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 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. 

Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že v rámci označenia prevádzkarne predávajúci 

neuviedol všetky údaje podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko chýbal údaj o mene 

a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, čím došlo k porušeniu ustanovenia  

§ 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane 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, že vo vzťahu k porušeniu § 13 zákona 

o ochrane spotrebiteľa nepopiera správnosť a zákonnosť zistení a záverov vykonanej kontroly, 

avšak poukazuje na to, že tieto výrobky boli označené termínmi v anglickom alebo talianskom 

jazyku, z ktorých sa prinajmenšom termíny LYCRA, VISCOSA a POLIAMMIDICA, len 

s iným pravopisom, používajú bežne aj v slovenskom jazyku. Účastník konania má za to, že 

neporušil práva spotrebiteľov tak závažným spôsobom, že by im mohla vzniknúť vážna ujma 

na právach podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, a tiež sa nestotožňuje s názorom, že by 

informácie uvedené na výrobkoch neboli notoricky známymi skutočnosťami. Čo sa týka 

druhého porušenia, účastník konania nepopiera zistenia kontroly, poukázal však na chyby 

v písaní v prvostupňovom rozhodnutí. Účastník konania vzhľadom na to, že okamžite vykonal 

nápravu a spolupracoval s kontrolným orgánom, považuje sankciu za prísnu a žiadal o opravu 

rozhodnutia a znížil uloženú výšku 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 § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku 

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo 

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno 

označiť.“ 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 

poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného 



používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, 

nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích 

jednotkách.“ 

Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste prevádzkarne musí byť uvedené meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne...“ 

K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený 

skutkový stav pri kontrole zo dňa 22.06.2017, na svoju obranu však uvádza, že poskytol 

súčinnosť a odstránil zistené nedostatky. Odvolací orgán však v tejto súvislosti 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.  

Odvolací správny orgán 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 predmetného Nariadenia 

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. 

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. 

Čo sa týka vytknutých chýb v písaní, tieto odstránil prvostupňový správny orgán Opravou 

písomného vyhotovenia rozhodnutia, zo dňa 13.09.2017. 

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 § 13 a § 15 ods. 1 písm. b) 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 6 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. 

Odvolací orgán prihliadol aj na porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď chýbal údaj o mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 

Tým, že účastník konania ako predávajúci neposkytol vo vzťahu k spotrebiteľovi kompletné 

informácie ohľadom označenia prevádzkarne, došlo k porušeniu jeho práv na úplné riadne 

a pravdivé informácie o identifikačných údajoch predávajúceho. 

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-01890517. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 
Číslo : SK/0636/99/2017                                                        Dňa : 10.05.2018 

 

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 – Stavebné bytové 

družstvo Bratislava I., sídlo: Palackého 24, 811 02 Bratislava, IČO: 00 169 226, kontrola 

vykonaná dňa 15.02.2017 a 10.03.2017 v sídle kontrolovaného subjektu proti rozhodnutiu 

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

č. P/0057/01/2017, zo dňa 30.10.2017, 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 500,00 EUR, 

slovom: päťsto eur, pre porušenie § 18 ods. 4 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/0057/01/2017, zo dňa 

30.10.2017 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 – Stavebné bytové družstvo 

Bratislava I. –  peňažnú pokutu vo výške 500 EUR pre porušenie povinnosti 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 zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

     Inšpektormi SOI bolo v sídle účastníka konania Stavebné bytové družstvo Bratislava I., 

Palackého 24, 811 02 Bratislava, pri kontrole vykonanej dňa 15.02.2017 a 10.03.2017 zistené 

porušenie povinnosti predávajúceho vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej  

30-dňovej lehote od jej uplatnenia. 

     Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo vybaviť reklamáciu spotrebiteľa 

v zákonom stanovenej  30-dňovej lehote od jej uplatnenia; čo účastník konania porušil. 

Inšpektori SOI vykonali dňa 15.02.2017 a 10.03.2017 kontrolu v sídle účastníka konania na 

adrese Palackého 24, 811 02 Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane 

spotrebiteľa a na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod  

č. 852/2016. Pri výkone kontroly a na základe predložených dokladov bolo zistené, že účastník 

konania ako správca bytového domu nevybavil reklamáciu spotrebiteľa (podávateľa podnetu), 

zameranú na správnosť vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2015, 



uplatnenú listom „Reklamácia vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2015“ 

zo dňa 30.06.2016 a doručeným účastníkovi konania dňa 04.07.2016, najneskôr do 30 dní odo 

dňa jej uplatnenia. Z dokladov predložených správnemu orgánu vyplynulo, že účastník konania 

predmetnú reklamáciu spotrebiteľa vybavil až listom zo dňa 29.09.2016 (list „Reklamácia 

vyúčtovania nákladov za rok 2015 - odpoveď“ zo dňa 29.09.2016), odoslaným spotrebiteľovi 

dňa 04.10.2016 (doklad – Podací hárok s dátumom podania 04.10.2016), t. j. po uplynutí 

zákonom stanovenej 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie. Uvedeným konaním došlo 

k porušeniu povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.   

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že podnetom vlastníka na SOI bolo hlavne 

prekontrolovanie správnosti výpočtu ročného vyúčtovania bytu v bytovom dome, v ktorom 

vlastník býva. Kontrola nezistila žiadne pochybenia zo strany účastníka konania. Na vyžiadanie 

kontrolórov bola predložená odpoveď na reklamáciu vlastníka bytu, kde sa mu účastník konania 

ospravedlnil a vysvetlil dôvod oneskorenej odpovede, ktorá nebola spôsobená úmyselne. 

Oneskorenou odpoveďou nebola spotrebiteľovi spôsobená žiadna ujma. Nakoľko sa to stalo 

prvý raz, nebola spôsobená finančná ujma a vyúčtovanie bolo vypracované správne, účastník 

konania považuje uvedenú pokutu za neprimerane vysokú a žiada o prehodnotenie uvedeného 

rozhodnutia. 

      K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového 

správneho orgánu dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil 

skutkový stav. Pre správny i odvolací orgán je rozhodujúce porušenie zákonnej povinnosti, 

ktoré bolo spoľahlivo zistené kontrolou vykonanou inšpektormi SOI dňa 15.02.2017 

a 10.03.2017. Pri postihovaní účastníka konania správny orgán postupoval na základe zákona 

o ochrane spotrebiteľa. V zmysle § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci 

povinný vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Účastník 

konania však spotrebiteľom uplatnenú reklamáciu zo dňa 30.06.2016, doručenú účastníkovi 

konania dňa 04.07.2016, vybavil až dňa 29.09.2016 s tým, že predmetnú odpoveď na 

reklamáciu odovzdal na poštovú prepravu dňa 04.10.2016. Tým prekročil zákonnú lehotu na 

vybavenie reklamácie. V podanom odvolaní účastník konania len namietal, že sa za oneskorenú 

odpoveď ospravedlnil, nebola spôsobená úmyselne a spotrebiteľovi nebola spôsobená žiadna 

finančná ujma. K tomu odvolací orgán uvádza, že uplatnenie reklamácie je právom spotrebiteľa 

v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zo strany účastníka konania musí dôjsť k vybaveniu 

reklamácie jedným zo zákonných spôsobov podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

a to v zákonnej 30-dňovej lehote odo dňa jej uplatnenia spotrebiteľom. Samotné podanie 

spotrebiteľa adresované účastníkovi konania bolo označené ako „Reklamácia vyúčtovania 

nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2015“ a účastník konania bol povinný vybaviť 

reklamáciu jedným zo zákonných spôsobov najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Spotrebiteľ mal záujem reklamovať poskytnutú službu a povinnosťou účastníka konania aj 

v prípade neopodstatnenej reklamácie bolo, aby v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia 

adekvátne odpovedal. Zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho pri poskytovaní 

služieb je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa objektívnou zodpovednosťou, t. zn. 

že zodpovedá za porušenie zákonných povinností bez ohľadu za zavinenie, teda za následok. 

Odvolací orgán uvádza, že je prvoradou povinnosťou účastníka konania poznať právne 

predpisy a riadiť sa nimi pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. 

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

následky, ktoré spočívajú v nevybavení reklamácie zo strany účastníka konania v zákonom 

stanovenej lehote odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. 



Povinnosti vyplývajúce z § 18 ods. 4 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 500 € nie je vzhľadom na hornú 

hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu a zohľadňuje objektívne zistený 

skutkový stav. Správny orgán nemôže odpustiť uloženú pokutu, nakoľko v prípade zisteného 

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

povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal na 

to, že následkom porušenia povinnosti vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom v zákonnej 

lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia bol spotrebiteľ vystavený do stavu právnej neistoty napriek 

tomu, že zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje pre vybavenie reklamácie presne určenú 

lehotu. Spotrebiteľ bol nútený sa svojich práv domáhať prostredníctvom orgánu kontroly, kde 

sa následným prešetrením podnetu spotrebiteľa a vykonanou kontrolou zo strany inšpektorov 

SOI potvrdila jeho opodstatnenosť. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu 

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

nemá dôvod znížiť. Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej 

povinnosti a to bez ohľadu na zavinenie. 

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

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený 

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

dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

spotrebiteľa za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi 

Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

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

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

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

porušenia povinnosti. 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že spotrebiteľovi vzniká 

ujma tým, že po celú dobu trvania protiprávneho stavu nie je oboznámený s výsledkom 

reklamačného konania, na základe čoho nemôže podniknúť ďalšie kroky k riešeniu ním 

uplatnenej zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Dodržiavanie povinnosti vybaviť 

reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom najneskôr v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia patrí 

medzi základné povinnosti, ktorými sa musí predávajúci riadiť pri vykonávaní podnikateľskej 

činnosti. 

     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-00570117. 

 

 

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. 


