Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0507/99/2018

Dňa : 06.12.2018

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 – ZVOREX s.r.o., Stará
Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava, IČO: 36 708 453, kontrola vykonaná dňa 28.03.2018
v prevádzkarni – Čínsky obchod ZVOREX, Hlavná, Šamorín, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. W/0238/02/2018
zo dňa 03.09.2018, ktorým bola podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti
hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 2 000,- EUR, slovom: dvetisíc eur, pre porušenie
§ 7 ods. 1 písm. d) vyššie cit. zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho
poriadku takto

rozhodol:
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. W/0238/02/2018 zo dňa
03.09.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ZVOREX s.r.o. – peňažnú pokutu
vo výške 2 000,- €, pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z.
o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“). Inšpektormi SOI bolo
pri kontrole vykonanej dňa 28.03.2018 v prevádzkarni – Čínsky obchod ZVOREX, Hlavná,
Šamorín zistené, že účastník konania si nesplnil povinnosť distribútora nesprístupniť hračky na
trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 ods. 3
písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako distribútora bolo nesprístupniť
hračky na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy
č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek; čo účastník konania porušil.
Dňa 28.03.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
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vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o štátnej kontrole vnútorného trhu“) a zákona o bezpečnosti hračiek v prevádzkarni Čínsky
obchod ZVOREX, Hlavná, Šamorín, ktorú prevádzkoval účastník konania.
Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že v ponuke pre
spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 3 ks Plastová bábika „Sweet days“, á 5,99 €, ktorý
bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:
- notifikácia č. 0077/2018, ktorá bola dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552
s údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 ITEM NO 503AA,
ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie
o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, číslo notifikácie
oznámenia/rok: 0077/2018,
- notifikácia č. 0280/2018, ktorá bola dňa 09.03.2018 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15680
s údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: 503 AC, ktorá predstavuje
chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti
výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018.
Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:
- „Sweet days“ „BEAUTIFUL FASHION START FROM HERE!“,
- 3+,
- „Beauty Girls“,
- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,
- označenie CE,
- MADE IN CHINA,
- WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts Not for children under 3 years,
- No. 503 A□B□C□D□.
Na balení sa nachádzal prilepený papierový štítok s nasledovnými údajmi:
- Bábika,
- N:151141,
- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,
- označenie CE,
- EAN: 8584156151141,
- Dovozca: GOLFINVEST, spol s.r.o, Čajaková 28, Bratislava,
- Výrobca: WENZHOU JINZHOU GROUP INTL. TRADE CORP. LTD. ADR:
JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA,
- Návod na použitie a upozornenie: Obsahuje malé časti, nie je vhodné pre malé deti do
3 rokov. Obal nie je na hranie, aby sa nezadusilo deti. Deti nenechať bez dozoru.
Dodržovať čistotu.
- číslo modelu: 503AA-AC.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako distribútor v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona
o bezpečnosti hračiek v plnom rozsahu zodpovedá.
Vo svojom odvolaní zo dňa 03.10.2018 účastník konania uviedol, že za zistené porušenie
zákona o bezpečnosti hračiek mu bola uložená pokuta vo výške 2 000,- €. Účastník konania
poznamenáva, že závadnosť výrobku bola zistená u jedného druhu v celkovej hodnote 17,97 €.
Z uvedeného dôvodu sa účastníkovi konania zdá uložená pokuta privysoká. Účastník konania
žiada o prehodnotenie výšky uloženej 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.
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Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zmenu alebo zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek „Tento zákon upravuje povinnosti
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a notifikovanej osoby“.
Podľa článku 2 bodu 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len
„Nariadenie EP a Rady č. 765/2008“) „Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie
pojmov: „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu
alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo
bezodplatne“.
Podľa článku 2 bodu 6. Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 „Na účely tohto nariadenia sa
uplatňuje toto vymedzenie pojmov: „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba
v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu“.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka vrátane obsiahnutých chemických
látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa
používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť
dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej
na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu“.
Podľa § 3 ods. 2 zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka uvedená na trh musí spĺňať
požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom
predpokladaného obdobia jej používania“.
Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek „Distribútor nesmie sprístupniť
hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy
č. 2“.
Podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka musí byť navrhnutá
a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie
z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo ktoré
obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1“.
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za porušenie
zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže prihliadať
na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom odvolaní.
Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako distribútor je povinný poznať zákon
a zabezpečiť jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti.
Z podkladov pre vydanie rozhodnutia je evidentné, že účastníkom konania ponúkaný
a predávaný výrobok – Plastová bábika „Sweet days“ á 5,99 €, bol vzhľadom a označením
totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX – notifikácia č. 0077/2018, ktorá bola
dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné
výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552 s údajmi: Plastová bábika „Sweet
days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 ITEM NO 503AA, a ktorá predstavuje chemické riziko,
z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského
štátu: Česká republika, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0077/2018; notifikácia č. 0280/2018,
ktorá bola dňa 09.03.2018 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné
výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15680 s údajmi: Plastová bábika „Sweet
days“, pôvod Čína, Typ: 503 AC, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného
obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo
notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018. Predmetné informácie sa nachádzajú na internetovej
stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ aj ku dňu vydania
druhostupňového rozhodnutia. Účastník konania teda mal objektívnu možnosť zistiť túto
verejne dostupnú informáciu o nebezpečnosti predmetnej hračky a takým spôsobom aj
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postupovať. SOI ako orgán dozoru, ktorá je podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. e) zákona
o bezpečnosti hračiek orgánom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení predmetného zákona,
dlhodobo a pravidelne uverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia o nebezpečnosti
výrobkov, vrátane hračiek. Preto je nepochybné, že účastník konania mal vedieť, že sledovanie
týchto skutočností súvisí s jeho podnikateľskými aktivitami (predmetom podnikania)
a nevedomosť o tejto informácii ho nezbavuje zodpovednosti za porušenie § 7 ods. 1 písm. d)
zákona o bezpečnosti hračiek. V dôsledku jeho nedbanlivostného konania naďalej, aj v čase
výkonu kontroly dňa 28.03.2018, ponúkal na predaj uvedenú nebezpečnú hračku. Odvolací
orgán má teda za to, že pokiaľ by účastník konania vynaložil aspoň minimálnu mieru odbornej
starostlivosti, k porušeniu povinnosti z jeho strany by nedošlo.
Odvolací orgán v súvislosti s námietkou účastníka konania týkajúcou sa uloženej
pokuty poukazuje na to, že podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek „orgán
dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu
od 1 500 do 50 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b),
§ 6 ods. 2 písm. f), § 7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b)“. Z uvedeného vyplýva, že SOI
ako orgán dohľadu je povinná v prípade zistenia nedostatkov, resp. preukázaného porušenia
zákona obligatórne uložiť sankciu za spáchaný správny delikt (dikcia „uloží pokutu“).
Na základe predložených skutočností má odvolací orgán za to, že výška uloženej sankcie
nemôže byť odpustená alebo nižšia ako tá, ktorú uložil odvolací orgán, nakoľko v opačnom
prípade by došlo k zjavnému vybočeniu z rozhodovacej praxe orgánu aplikujúceho právo
vo vzťahu k ukladaniu pokút. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací
orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
Pokiaľ ide o výšku sankcie odvolací orgán poukazuje predovšetkým na závažnosť a možné
následky protiprávneho konania. Účastník konania ponúkal na predaj 3 ks nebezpečnej hračky,
ktorá bola vyhlásená za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z dôvodu
nadlimitného obsahu ftalátov. Takýto následok považuje odvolací orgán za zvlášť závažný,
nakoľko smeruje proti záujmu spoločnosti na ochrane života a zdravia tak osobitne chránenej
skupiny spotrebiteľov, medzi ktorú rozhodne patria aj maloletí. Z týchto dôvodov odvolací
orgán pristúpil k sankcionovaniu účastníka konania v primeranej výške. Na základe 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 zmenu
alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za
primeranú zistenému skutkovému stavu.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona
o bezpečnosti hračiek uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo
distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a
k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b). Podľa
§ 23 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas
trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto
zákona.
Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na nedodržanie zákazu ustanoveného
v § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek v kontexte s vyššie uvedenými kritériami
pre určenie výšky pokuty. Účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že pri kontrole
uskutočnenej dňa 28.03.2018 v prevádzkarni – Čínsky obchod ZVOREX, Hlavná, Šamorín
bolo zistené, že tento nezabezpečil dodržiavanie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 1
písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého „distribútor nesmie sprístupniť hračku
na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2“.
Kontrolou bolo zistené, že účastník konania mal v ponuke na predaj pre spotrebiteľa
umiestnený 1 druh výrobku – 3 ks Plastová bábika „Sweet days“, á 5,99 €, pričom vedel alebo
mal vedieť, že predmetný druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko uvedená
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hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia života a zdravia (chemické riziko
z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov).
Odvolací orgán pri správnej úvahe ohľadne určenia výšky pokuty prihliadol najmä na
závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. Iný správny delikt podľa
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek sa radí medzi ohrozovacie delikty,
tzn. že na naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku,
postačuje riziko jeho vzniku. Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje odvolací orgán za
pomerne závažný, nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane
života a zdravia maloletej osoby, ktorá je predpokladaným používateľom hračky ponúkanej na
predaj. Právo na ochranu života a zdravia je nutné považovať za najvýznamnejšie z ľudských
práv, a aj preto je na jeho ochrane celospoločenský záujem, hlavne pokiaľ ide o maloletých.
Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia
zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti
dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona
o bezpečnosti hračiek.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku 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: 02380218.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej plnenie
vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0276/99/2017

Dňa : 21.12.2018

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 – VALDE s.r.o., Borekova 13/10661, 821 06
Bratislava, IČO: 35 897 601, kontrola vykonaná dňa 26.02.2016 v sídle spoločnosti VALDE,
s. r. o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava a dňa 12.01.2017 v predajni Maloobchod
kabelky, doplnkový tovar, odberné miesto e-shopu kabelky.eu, Borekova 13, Bratislava, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj, číslo P/0002/01/2017 zo dňa 30.03.2017 ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške
3000,- EUR slovom: tritisíc eur pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b)
v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4
a § 8 ods. 1 písm. g), § 4 ods. 2 písm. c) 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

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, že vypúšťa z výroku prvostupňového
správneho rozhodnutia, na strane č. 6 časť:
„11. Záverečné ustanovenia
11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je
splnená umiestnením na web stránke eshopu.
Citované ustanovenie predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa § 53 ods. 4 písm. i)
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ktorého za
neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia,
ktoré umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu
dohodnutého v zmluve. Orgán dozoru súčasne poukazuje na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
Použitím neprijateľnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách dochádza k porušeniu zákazu
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa;“
znenie:
„používať nekalú obchodnú praktiku – keď v rámci vykonanej kontroly dňa 26.02.2016 boli zo
strany účastníka konania predložené doklady, ktoré boli dňa 26.02.2016 vytlačené zo stránky
účastníka konania www.kabelky.eu, a to odobraté materiály a ktoré tvoria prílohy inšpekčného
záznamu z kontroly zo dňa 26.02.2016. Zo stránky www.kabelky.eu boli súčasne predložené
jednotlivé kroky postupu vytvárania objednávky, ktoré tvoria prílohu inšpekčného záznamu
z kontroly zo dňa 26.02.2016. Posúdením odobratých materiálov s prihliadnutím na právnu
úpravu obsiahnutú v zákone o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že:
účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) uviedol:
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
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10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od
kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5.3 týchto
všeobecných obchodných podmienok.
Uvedeným ustanovením účastník konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa
o práve na odstúpenie od zmluvy, resp. o lehote na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v zmysle
§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi
informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V zmysle § 7 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Citované ustanovenie teda obsahuje
nesprávnu informáciu o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, resp. o lehote na
odstúpenie od zmluvy, a je preto nepravdivé, nakoľko uvádza do omylu alebo môže uviesť do
omylu priemerného spotrebiteľa. Účastník konania ako predávajúci tak informáciu o práve
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od
kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, uvádzal nesprávne, čo môže
zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil, čím došlo k porušeniu zákazu použitia nekalých obchodných praktík vo forme
klamlivého konania v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4
a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa“;
nahrádza znením:
„používať neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách – keď v rámci
vykonanej kontroly dňa 26.02.2016 boli zo strany účastníka konania predložené doklady, ktoré
boli dňa 26.02.2016 vytlačené zo stránky účastníka konania www.kabelky.eu, a to odobraté
materiály a ktoré tvoria prílohy inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 26.02.2016. Zo stránky
www.kabelky.eu boli súčasne predložené jednotlivé kroky postupu vytvárania objednávky,
ktoré tvoria prílohu inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 26.02.2016. Posúdením
odobratých materiálov s prihliadnutím na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o ochrane
spotrebiteľa bolo zistené, že:
účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) uviedol:
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od
kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5.3 týchto
všeobecných obchodných podmienok.
Uvedeným ustanovením účastník konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa
o práve na odstúpenie od zmluvy, resp. o lehote na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v zmysle
§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi
informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V zmysle § 7 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ustanovenie v predložených
Obchodných podmienkach teda obmedzuje a vylučuje práva spotrebiteľa pri odstúpení od
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zmluvy a vnášajú značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v
spotrebiteľských zmluvách v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa.“
Zostávajúce porušenia zákonných povinností, uvedené vo výrokovej časti prvostupňového
rozhodnutia č. P/0002/01/2017 zo dňa 30.03.2017 zostávajú bez zmeny,
a
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b)
v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
sa účastníkovi konania: VALDE s.r.o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava, IČO: 35
897 601, kontrola vykonaná dňa 26.02.2016 v sídle spoločnosti VALDE, s. r. o., Borekova
13/10661, 821 06 Bratislava a dňa 12.01.2017 v predajni Maloobchod kabelky, doplnkový
tovar, odberné miesto e-shopu kabelky.eu, Borekova 13 Bratislava, podľa § 24 ods. 1 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 1700 EUR, slovom:
jedentisícsedemsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet:
Štátna pokladnica, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS:379, VS:00020117.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj, kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – VALDE s.r.o., - peňažnú
pokutu vo výške 3000,- EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2
písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a §
8 ods. 1 písm. g), § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo dňa 26.02.2016 v sídle spoločnosti VALDE, s. r. o., Borekova 13/10661,
821 06 Bratislava zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať povinnosti
bez právneho dôvodu; upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov;
používať nekalú obchodnú praktiku; používať neprijateľnú podmienku v spotrebiteľských
zmluvách.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odvolací orgán preskúmal prvostupňové správne rozhodnutie, pričom bol zistený dôvod na
zmenu napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán pristúpil k zmene výrokovej časti
prvostupňového správneho rozhodnutia, keď prvostupňový orgán uviedol vo výrokovej časti
napadnutého rozhodnutia nesprávnu právnu kvalifikáciu porušenia účastníka konania, keď
v časti:
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od
kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5.3 týchto
všeobecných obchodných podmienok.
,,Tovar môžete vrátiť do 10 dní od prevzatia zásielky!“
právne kvalifikoval pod porušenie zákazu použitia nekalých obchodných praktík podľa § 4
ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane
spotrebiteľa. Odvolací orgán v tomto prípade toto konanie účastníka konania subsumoval pod
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príslušnú časť zákonného ustanovenia, a to nedodržanie zákazu používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Odvolací orgán tiež nepovažuje za neprijateľnú formuláciu tejto zmluvnej podmienky:
11. Záverečné ustanovenia
11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je
splnená umiestnením na web stránke eshopu.
Podľa odvolacieho orgánu uvedené ustanovenie neporušuje právne predpisy a nemožno ho
posúdiť ako neprijateľnú podmienku, najmä v súvislosti s ďalšou podmienkou uvedenou
v Obchodných podmienkach účastníka konania a pod číslom 11.6: „Tieto všeobecné obchodné
podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny
týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke
eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícií obchodné podmienky platné v deň
uzatvorenia kúpnej zmluvy.“ Účastník konania ako predávajúci je oprávnený meniť obchodné
podmienky, pričom informovanie spotrebiteľov o ich zmene umiestnením na web stránku
eshopu účastníka konania, navyše v spojení s uvedeným ustanovením č. 11.6 Obchodných
podmienok, kde je presne uvedené kedy tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
kupujúcemu, možno považovať za dostačujúce. Okrem toho je v tomto ustanovení uvedená aj
povinnosť predávajúceho umiestniť staršie verzie na web stránku eshopu. Na základe
uvedeného má odvolací orgán za spoľahlivo preukázané, že uvedeným skutkom nedošlo k
naplneniu skutkovej podstaty § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, a teda
prvostupňový správny orgán daný skutok nesprávne právne posúdil, keď ho subsumoval pod
predmetné ustanovenie zákona. Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k vypusteniu
jedného správneho deliktu, a tým aj k zúženiu rozsahu konania, ktorým bol porušený zákon o
ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán pristúpil aj k primeranej zmene výšky postihu tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Odvolací orgán má taktiež za to, že dostatočne
preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude mať pokuta v nižšej výške ako
uložil I. stupňový správny orgán. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán
nezistil.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať povinnosti bez právneho dôvodu;
neupierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov; nepoužívať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil.
Dňa 26.02.2016 vykonali inšpektori SOI kontrolu v sídle účastníka konania - spoločnosti
VALDE, s. r. o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava, IČO: 35 897 601 a dňa 12.01.2017
v predajni Maloobchod kabelky, doplnkový tovar, odberné miesto e-shopu kabelky.eu,
Borekova 13, Bratislava, zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa,
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“),
zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.
z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a v súvislosti s prešetrením podnetu
spotrebiteľa evidovaného pod č. 147/2016, ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname
z kontroly zo dňa 26.02.2016 a v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 12.01.2017.
V rámci vykonanej kontroly dňa 26.02.2016 boli zo strany účastníka konania predložené
doklady, ktoré boli dňa 26.02.2016 vytlačené zo stránky účastníka konania www.kabelky.eu,
a to Kontakt, Obchodné podmienky obchodu kabelky.eu, Reklamačný poriadok (záruka,
reklamácie), Ochrana osobných údajov na kabelky.eu, Ako nakupovať v eshope kabelky.eu,
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Zmenili sme spôsob dopravy, O firme, ktoré boli následne inšpektormi SOI odobraté (ďalej len
„odobraté materiály“) a ktoré tvoria prílohy inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa
26.02.2016. Zo stránky www.kabelky.eu boli súčasne predložené jednotlivé kroky postupu
vytvárania objednávky, ktoré tvoria prílohu inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa
26.02.2016.
Posúdením odobratých materiálov s prihliadnutím na právnu úpravu obsiahnutú v zákone
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci v doklade - Obchodné
podmienky obchodu kabelky.eu (ďalej len „obchodné podmienky“) (odobraté pri výkone
kontroly dňa 26.02.2016) uviedol:
5. Dodacie podmienky
5.3. ... Pri odmietnutí prevzatia zásielky sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady
spojené so zaslaním a spätným zaslaním vo výške 7,- €.
Uvedeným ustanovením predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko predávajúci požaduje od spotrebiteľa v prípade
nesplnenia jeho záväzku úhradu nákladov vo výške 7 Eur, pričom vymedzuje, že ide o náklady
spojené so zaslaním a spätným zaslaním zásielky. Predávajúci však v obchodných
podmienkach v čl. 5.4. vymedzuje náklady na doručenie tovaru podľa kúpnej zmluvy, ktoré sú
vo výške:
0,00 € za každú zásielku kuriérom GLS pri objednávke tovaru v hodnote nad 100,-€,
2,90 € (s DPH) za každú zásielku kuriérom GLS pri objednávke tovaru v hodnote do 100,- €
vrátane, pre prípad platby vopred,
3,40 € (s DPH) za každú zásielku dobierkou kuriérom GLS pri objednávke tovaru v hodnote do
100,- € vrátane, platba pri preberaní zásielky,
0,00 € pri prevzatí tovaru v prevádzke eshopu (Borekova 13, Bratislava), pri platbe vopred
alebo pri platbe pri preberaní tovaru.
Z uvedeného vyplýva, že požiadavka úhrady nákladov v jednotne stanovenej výške 7 Eur pre
všetkých kupujúcich, ktorí odmietnu prevziať zásielku, je neopodstatnená a bez právneho
dôvodu, nakoľko suma 7 Eur je preukázateľne vyššia ako súhrn skutočne vynaložených
nákladov na doručenie tovaru, ktorých výšku predávajúci vymedzil vo svojich obchodných
podmienkach a nákladov na spätné zaslanie tovaru, ktoré, nakoľko nie sú predávajúcim
vymedzené v obchodných podmienkach, majú byť maximálne v rovnakej výške ako náklady
na doručenie tovaru.
Účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) ďalej uviedol:
Záruka a podmienky reklamácie
Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho Valde, s.r.o., Borekova 13, 821
06 Bratislava poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci
nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe.)
Uvedeným ustanovením predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, a
to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko žiaden
právny predpis neukladá kupujúcemu ako spotrebiteľovi povinnosť zaslať reklamovaný tovar
vo forme poistenej zásielky.
Účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) ďalej uviedol:
10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať
identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým
má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň
s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu
s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo
forme poistenej zásielky (nie dobierky!).
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Uvedeným ustanovením predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, a
to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko zákon č.
102/2014 Z.z. neukladá kupujúcemu povinnosť zároveň s odstúpením od zmluvy doručiť
predávajúcemu tovar a pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu späť ako poistený.
Požiadavka zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar, a to vo
forme poistenej zásielky, je kladená nad rámec zákona č. 102/2014 Z.z. V zmysle § 10 ods. 1
cit. zákona je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie
tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ teda nie je povinný doručiť predávajúcemu tovar
zároveň s odstúpením od zmluvy, tak ako to účastník konania požaduje a súčasne zákon
spotrebiteľovi jednoznačne neukladá povinnosť zaslať tovar vo forme poistenej zásielky.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) ďalej uviedol:
5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode
5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 8 ods. 5. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi
platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie
je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v
súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predĺžením lehoty na
vrátenie platieb ako aj jednostranným určením spôsobu vrátenia ceny za tovar bez
predchádzajúcej dohody so spotrebiteľom v prípade, ak spotrebiteľ použil pri svojej platbe za
produkt iný spôsob platby ako bezhotovostný platobný styk prevodom na účet (napr. hotovosť),
dochádza k upieraniu práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov.
Účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) ďalej uviedol:
10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je
použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo
neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom
akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od
kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet
kupujúceho určený kupujúcim.
a
10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý
a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar
uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457
Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za
každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu
v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
a
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10.7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. ...
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 8 ods. 5. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi
platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie
je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v
súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Podľa § 9 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie
je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený
alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Podľa § 10
ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátením len kúpnej ceny za tovar
uvedenej v záväznom akceptovaní objednávky v prípade odstúpenia od zmluvy a v prípade, že
tovar bol použitý, vrátením len jej časti zníženej o hodnotu opotrebenia tovaru za každý deň
používania; predĺžením lehoty na vrátenie platieb v prípade odstúpenia od zmluvy; viazaním
lehoty na vrátenie platieb nielen od okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy ale aj na okamih
doručenia tovaru; ako aj jednostranným určením spôsobu vrátenia ceny za tovar bez
predchádzajúcej dohody so spotrebiteľom v prípade, ak spotrebiteľ použil pri svojej platbe za
produkt iný spôsob platby ako bezhotovostný platobný styk prevodom na účet (napr. hotovosť),
dochádza k upieraniu práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania ako predávajúci v obchodných podmienkach (odobratých pri výkone kontroly
dňa 26.02.2016) ďalej uviedol:
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od
kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5.3 týchto
všeobecných obchodných podmienok.
Uvedeným ustanovením účastník konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa
o práve na odstúpenie od zmluvy, resp. o lehote na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v zmysle
§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi
informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V zmysle § 7 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ustanovenie v predložených
Obchodných podmienkach teda obmedzuje a vylučuje práva spotrebiteľa pri odstúpení od
zmluvy a vnáša značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v
spotrebiteľských zmluvách v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa.“
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
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Za zistené nedostatky ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa,
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
Účastník konania podáva odvolanie z dôvodu výšky pokuty. Zistené nedostatky akceptuje
v plnom rozsahu. Nedostatky v obchodných podmienkach vznikli nedostatočnou pozornosťou
pri sledovaní legislatívnych zmien v čase. Uvádza ako dôvod pochybenia existenčné problémy
a starostlivosť o člena rodiny. Akonáhle bol účastník konania upozornený na nezrovnalosti
zjednal nápravu. V súčasnosti si najali odbornú firmu pre komplexný audit VOP. Úmyslom
účastníka konania nikdy nebolo poškodiť zákazníka. Výška pokuty je pre účastníka konania
likvidačná a uvádza finančné ukazovatele. Na splatenie pokuty je účastník konania nútený
rozpredať skladové zásoby, ukončiť činnosť eshopu a ukončiť pracovný pomer so
zamestnankyňou. Žiada o zníženie výšky pokuty, účastník konania poskytol súčinnosť
správnemu orgánu a vyvinul úsilie na odstránenie zistených nedostatkov. Efekt uloženej pokuty
nie je výchovný ani represívny, ale je priamo likvidačný. Činnosť eshopu účastníka konania by
musela byť ukončená, čo podľa účastníka konania nebolo účelom správneho orgánu ani
súčasťou jeho správnych úvah pri určovaní výšky sankcie. Účel správneho trestania by bolo
možné dosiahnuť aj nižšou sankciou. Pre účastníka konania by bola maximálne únosná výška
pokuty 500,- EUR, čo by bolo dostatočným poučením do budúcnosti spolu s nepríjemným
stresujúcim zážitkom z procesu správneho konania.
V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by účastníka
konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu vydaného
rozhodnutia.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené
v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby
vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania objektívne zodpovedá za
porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia postupoval
podľa príslušných zákonných ustanovení.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie ukladať
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a
služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie,
ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a
sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly8) (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení
zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Na námietku účastníka konania, podľa ktorej nedostatky vznikli nedostatočnou pozornosťou
pri sledovaní legislatívnych zmien, odvolací orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci
je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi, čo v tomto prípade nebolo
dodržané. Ďalej je potrebné uviesť, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na
základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie. Takisto ako
relevantný dôvod nie je možné použiť argument, že účastník konania nesledoval legislatívne
zmeny, ktoré sa udiali a preto si nedal do poriadku svoje obchodné podmienky. Skutočnosti
týkajúce sa existenčných problémov a starostlivosti o člena rodiny správny orgán mrzia, ale
žiaľ nie je možné, aby bolo na tieto záležitosti prihliadané, keďže ide o súkromné záležitosti
účastníka konania. SOI je štátny orgán, ktorý musí postupovať prísne podľa právnych predpisov
a je povinný dodržiavať pri svojej činnosti základné zásady obsiahnuté v najzakladanejších
právnych predpisoch, ako je Ústava Slovenskej republiky, Správny poriadok a zákon o ochrane
spotrebiteľa.
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Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. „Štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Správny
orgán je tiež povinný sa riadiť ustanovením § 3 ods. 5 Správneho poriadku podľa ktorého:
„Správne orgány dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Pokiaľ ide o zákon o ochrane spotrebiteľa, tam
je zase zakotvená povinnosť správneho orgánu v § 24 ods. 1. Podľa tohto ustanovenia je
správny orgán v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť
k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu.
Vzhľadom na uvedené nie je možné, aby sa správny orgán v konkrétnom prípade
individuálne odchýlil od svojich povinností stanovených právnou úpravou ako aj od systému
ukladania sankcií v predchádzajúcich podobných či dokonca zhodných prípadoch. Odvolací
orgán sa však prípadom účastníka konania dôkladne zoberal a zistil zákonný priestor na
zníženie uloženej pokuty, ktorú už vzhľadom na okolnosti prípadu považuje za primeranú.
Účastník konania vo svojom odvolaní ďalej uvádza, že zjednal nápravu. Odvolací orgán
k tomu uvádza, že následné odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole nezbavuje účastníka
konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Odstránenie nedostatkov je
v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa povinnosťou pre účastníka konania a nie okolnosťou, ktorá by mohla
zbaviť účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre rozhodnutie
správneho orgánu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. V súvislosti s výškou pokuty
odvolací orgán uvádza, že pokutu odvolací orgán vzhľadom na okolnosti prípadu primerane
znížil ako aj to, že jej výška je uložená podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, kde sa uvádza v
§ 24 ods. 1 že: „Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými
aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 EUR.“
Prvostupňový správny orgán uložil výšku sankcie v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400
EUR, pokuta po znížení nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní
preventívnu funkciu. Výška pokuty je primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej
hranici zákonnej sadzby. Odvolací orgán pristúpil k zníženiu uloženej sankcie vzhľadom na to,
že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude mať aj uloženie
pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Pri jej znížení zobral do
úvahy všetky okolnosti prípadu, a to najmä ustanovenie § 3 ods. 5 Správneho poriadku podľa
ktorého: „Správne orgány dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ V súvislosti s týmto ustanovením ako aj
v súvislosti s vypustením 1 zmluvnej podmienky považoval odvolací orgán za správne výšku
pokuty primerane znížiť.
Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený
skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na základe 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
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 výrobcovi, predávajúcemu, 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.

15
Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania svojím
konaním ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď do obchodných
podmienok svojej spoločnosti uviedol povinnosti pre spotrebiteľa, ktoré žiaden právny predpis
od spotrebiteľa nevyžaduje a ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. Uvedené povinnosti
môžu spotrebiteľa neúmerne zaťažovať. Upieranie spotrebiteľovho práva na ochranu jeho
ekonomických záujmov môže spôsobiť, že spotrebiteľovi môže byť spôsobená finančná strata.
Používanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách môže spotrebiteľovi
spôsobiť rôzne komplikácie, napríklad pri uplatňovaní práva na reklamáciu. Uvedenie kratšej
lehoty na odstúpenie od zmluvy, ako stanovuje zákon, môže zapríčiniť, že spotrebiteľ si
neuplatní právo na ktoré má na základe zákona nárok.
Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty po znížení je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0235/99/2018

Dňa : 10.12.2018

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 – Realitná spoločnosť
REALITY MARKET, s.r.o., sídlo – Horná 65 A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 622 542,
kontrola vykonaná dňa 29.09.2017 a dňa 03.10.2017 v sídle účastníka konania a ukončená dňa
25.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0464/06/2017, zo dňa
20.04.2018, 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 2000,- EUR, slovom: dvetisíc eur, pre porušenie
§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2 písm. a) a b) citovaného zákona
o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0464/06/2017, zo dňa
20.04.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
(ďalej len „SOI“) uložil účastníkovi konania – Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o.
- peňažnú pokutu vo výške 2000,- EUR pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2 písm. a) a 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 aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“)
Inšpektormi SOI bola dňa 29.09.2017 a dňa 03.10.2017 v sídle Realitnej spoločnosti
REALITY MARKET, s.r.o., Horná 65 A, Banská Bystrica uskutočnená kontrola, ktorá bola
ukončená dňa 25.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej
Bystrici pre Banskobystrický kraj, pričom bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci
porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú 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 zdržať sa použitia nekalej
obchodnej praktiky; čo účastník konania porušil.
Dňa 29.09.2017 začali inšpektori SOI s výkonom kontroly zameranej na prešetrenie
spotrebiteľského podnetu č. 541/2017 v sídle účastníka konania. Účastník konania dňa
29.09.2017 v priebehu kontroly predložil inšpektorom SOI „Energetický certifikát č.
036433/2013/91/019912008/EC“ vzťahujúci sa na budovu Polyfunkčný dom, Námestie
Ľudovíta Štúra, Banská Bystrica. Predmetná kontrola bola 29.09.2017 prerušená a následne sa
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v jej výkone pokračovalo dňa 03.10.2017. Dňa 03.10.2017 bolo inšpektormi SOI zistené, že
účastník konania prostredníctvom internetovej stránky www.realitymarket.sk informoval
spotrebiteľov o projekte – Polyfunkčný dom na Námestí Ľudovíta Štúra, Banská Bystrica,
pričom v tejto ponuke uvádzal nasledovné: „Pozn.: Objekt má vlastnú (nezávislú) modernú
plynovú kotolňu, ktorá je doplnená o tepelné čerpadlo na predohrev TÚV a kúrenia, čím sa
maximálne znížia náklady na výrobu tepla pre jednotlivé byty (a to o 20-30% oproti
konkurenčným novostavbám a až o 60% oproti klasickými panelákovým či starým tehlovým
bytom).“ Účastník konania na požiadanie inšpektorov SOI nepredložil žiadne doklady, ktoré
by jednoznačne preukazovali účastníkom konania deklarované úspory na energiách
v porovnaní s inými nehnuteľnosťami.
Predmetná kontrola bola 03.10.2017 prerušená a následne bola po posúdení „Stanoviska“ –
vyjadrenia účastníka konania k zverejneným informáciám ohľadom propagovanej energetickej
úspornosti ukončená dňa 25.10.2017 v sídle SOI. V účastníkom konania poskytnutom
vyjadrení k inšpekčným zisteniam s názvom „Stanovisko“ sú uvedené rôzne internetové
stránky, obsahom ktorých sú informácie o energetických zariadeniach a technologických
riešeniach pre úsporu energie. Účastník konania sa v dokumente „Stanovisko“ taktiež odvoláva
na všeobecne známe fakty o ekonomickej výhodnosti prevádzky tepelných čerpadiel.
Z uvedených skutočností teda vyplýva, že účastník konania použil pri propagácií, ponuke a
predaji nehnuteľností vo vyššie uvedenej budove obchodnú praktiku, ktorá je v rozpore
s požiadavkami odbornej starostlivosti, a ktorá podstatne narušuje alebo môže podstatne
narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa
dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná
praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. Obchodná praktika s týmito uvedenými
znakmi je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa považovaná za nekalú obchodnú praktiku, ktorú
podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať.
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 odkazuje na svoje dlhoročné pôsobenie na trhu,
pričom nikdy nečelil žiadnym sankciám zo strany štátnych orgánov. Účastník konania vždy
dodržiaval zákon a vždy stál na čele boja za etické vykonávanie obchodnej/realitnej činnosti.
Účastník konania sa preto cíti dotknutý prvostupňovým rozhodnutím SOI, voči ktorému podal
odvolanie z dôvodu nesprávnych skutkových zistení. Účastník konania nesúhlasí so záverom
prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého pri výkone svojej obchodnej činnosti porušil
zákaz použitia nekalých obchodných praktík tým, že nekonal s odbornou starostlivosťou a tým,
že počas kontroly nepredložil žiadne doklady, na základe ktorých vypočítal, resp. uviedol
percentuálne zníženie nákladov na výrobu tepla.
Účastník konania v ďalšom texte svojho odvolania uvádza, že kontrolným orgánom predložil
všeobecne známe a „veľmi jednoducho“ zistiteľné informácie o rozsahu úspornosti použitých
zariadení na ohrev TUV a výrobu tepla v porovnaní s inými klasickými spôsobmi. Účastník
konania ako sám uvádza, správnemu orgánu predložil energetický certifikát A na ohrev TUV
a certifikát B na vykurovanie, štúdiu zverejnenú na internetových stránkach českého vysokého
učení technického v Prahe (porovnanie úspornosti plynových kotlov a tepelných čerpadiel
s číselným vyjadrením rozsahu úspornosti týchto zariadení), ďalšími na internete ľahko
dostupnými údajmi renomovaných výrobcov tepelných zariadení. Zo všetkých týchto údajov
sú zrejmé účastníkom konania prezentované možnosti úspor (o 20-30 % resp. až o 60 % oproti
klasickým panelákovým bytom), ktoré uviedol na svojej internetovej stránke a v propagačnom
letáku viažuceho sa k predmetnému projektu.
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Ďalej podľa tvrdení účastníka konania tieto informácie je nutné posudzovať v celom kontexte
informácií o projekte (zateplený, moderný, úsporný) a nie spôsobom, ktorý vyžadoval správny
orgán, podľa ktorého je nutné zo strany účastníka konania preukázať výpočtom, či meraniami
deklarované skutočnosti o rozsahu úspor na energiách.
Účastník konania ďalej uvádza, že nie je pravda, že postupoval v rozpore s odbornou
starostlivosťou, len informoval o všeobecne známych faktoch v súvislosti s daným projektom
a inými stavbami, ktoré však neboli konkretizované. „Pretože sme neporovnávali konkrétne
stavby ale uvádzali použité technológie ktoré umožňujú avizované úspory, preto nemožno ani
žiadnym výpočtom či meraním zistiť nepravdivosť našich tvrdení.“ Podľa účastníka konania sa
jedná o „všeobecne platné úspory“, ktoré z dôvodu neekonomickosti nie je možné dokazovať
výpočtami, porovnaniami s inými stavbami. Porovnávať sa dajú všeobecne známe technológie
laboratórnymi meraniami. Účastník konania teda predložil podľa svojho názoru dostatok
dôkazov a správnym orgánom požadované merania a porovnania nie je možné zabezpečiť.
Účastník konania taktiež odmieta obvinenie z porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, kvôli
tomu, že prevzal merania uskutočnené výrobcami, resp. vedeckými tímami zistenými
v laboratórnych podmienkach.
Účastník konania ďalej uvádza, že podstatným spôsobom nenarušil a ani nemohol podstatne
narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, keďže predaj bytov sa uskutočnil
rovnomerne od začiatku roka 2013 do roku 2017 (t. j. pred zverejnením predmetných informácií
a aj po ich zverejnení). V prípade preskúmavaného podnetu spotrebiteľa č. 541/2017 išlo
o jediný podnet ohľadom predmetnej propagácie nehnuteľnosti. V ďalšom texte v týchto
súvislostiach účastník konania poukazuje na nedôvodnosť spotrebiteľovho podnetu.
Účastník konania považuje prvostupňové správne rozhodnutie za nedostatočne zdôvodnené
a zároveň sa prvostupňový správny orgán nedostatočne vyrovnal s návrhmi a námietkami
účastníka konania, hlavne s vyjadreniami účastníka konania k správnemu konaniu.
Účastník konania taktiež tvrdí, že nebol predávajúcim v reklame uvádzaných bytov.
V závere svojho odvolania účastník konania uvádza, že udelená výška pokuty je neprimeraná
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o jeho jediný údajný chybný postup, ktorý mal zapríčiniť
narušenie ekonomického správania spotrebiteľa.
Účastník konania navrhuje , aby odvolací správny orgán prvostupňové rozhodnutie správneho
orgánu v plnom rozsahu zrušil.
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave ako príslušný správny orgán preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Z podkladov k rozhodnutiu jasne
vyplýva, že účastník konania porušil povinnosti, uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa,
čo bolo zistené v rámci vykonanej kontroly SOI zo dňa 29.09.2017, 03.10.2017 a zo dňa
25.10.2017.
K odvolaniu účastníka konania odvolací správny orgán uvádza, že rozhodnutie
prvostupňového správneho orgánu vychádzalo zo skutkového stavu zisteného počas kontroly
inšpektormi SOI. Účastník konania podľa inšpekčných zistení deklaroval na internetovej
stránke www.realitymarket.sk v súvislosti s ponukou nehnuteľnosti na predaj úsporu na
energiách. Účastník konania na svojej internetovej stránke dňa 03.10.2017
www.realitymarket.sk uvádzal, že použité konkrétne technologické riešenie súvisiace
s ohrevom vody zníži náklady na „výrobu tepla“ pre jednotlivé byty a to o 20-30 % oproti
konkurenčným novostavbám a až o 60 % oproti klasickým panelákovým, či starým tehlovým
bytom. Odvolací správny orgán v tejto súvislosti uvádza, že je toho názoru, že táto vyššie
uvedená informácia o energetickej úspornosti je podstatná informácia pre spotrebiteľa, na
základe ktorej prijíma rozhodnutie o obchodnej transakcii, v tomto prípade rozhodnutie o kúpe
nehnuteľnosti. V prípade nákladov na „výrobu tepla“ ide o tak dôležitú informáciu pre
spotrebiteľa z toho dôvodu, že tieto náklady predstavujú značnú časť celkových nákladov
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súvisiacich s obvyklým užívaním nehnuteľnosti - bytu. Účastník konania pri propagácií bytov,
ktorých predaj spotrebiteľom sprostredkoval, uvádzal informáciu o výhodnosti kúpy týchto
nehnuteľností oproti iným bežne rozšíreným nehnuteľnostiam, avšak nepostupoval v súlade s
požiadavkami odbornej starostlivosti, keď uvádzal také informácie, ktorých pravdivosť nebol
schopný počas kontroly SOI dostatočne podložiť. Nie je možné iba na základe všeobecných
informácií a informácií dostupných z rôznych internetových médií a zdrojov ohľadom
výhodnosti technologických riešení deklarovať spotrebiteľovi presnú úsporu na nákladoch na
teplo pre konkrétnu nehnuteľnosť v porovnaní s inými nehnuteľnosťami. Účastník konania
nepredložil v rámci vykonávania kontroly SOI žiadne porovnanie sumy nákladov na „výrobu
tepla“ pre propagované nehnuteľnosti v objekte Polyfunkčný dom na Námestí Ľudovíta Štúra
v Banskej Bystrici oproti inej nehnuteľnosti alebo iný doklad preukazujúci deklarovanú
výhodnosť konkrétne propagovanej nehnuteľnosti oproti inej nehnuteľnosti, tak ako to účastník
konania uvádzal v predmetnej ponuke. Účastník konania teda nevychádzal z údajov a
podkladov, ktoré sa viažu k ponúkaným nehnuteľnostiam alebo vzťahujúcich sa k objektu
Polyfunkčný dom na Námestí Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici, a ktoré by preukazovali
účastníkom konania deklarovanú úsporu na nákladoch na zabezpečenie tepla a to o 20-30 %
oproti konkurenčným novostavbám a až o 60 % oproti klasickým panelákovým, či starým
tehlovým bytom. Je nepochybné, že takouto obchodnou praktikou je možné podstatne narušiť
ekonomické správanie spotrebiteľa.
K ďalšiemu odvolaciemu dôvodu účastníka konania správny orgán uvádza, že v tomto prípade
porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa nie je podstatné pre určenie zodpovednosti koľko
spotrebiteľov podalo podnet správnemu orgánu, táto skutočnosť nemôže mať vplyv na
posúdenie adekvátnosti správneho konania a rozhodnutia o uložení sankcie.
Odvolací správny orgán uvádza znenie § 2 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Na účely
tohto zákona sa rozumie predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba
konajúca v jej mene alebo na jej účet.“
Podľa „Mandátnej zmluvy“ zo dňa 28.05.2014, ktorá tvorí prílohu k inšpekčnému záznamu
Realitná spoločnosť Reality Market, s.r.o. vykonáva pre mandanta činnosti súvisiace
s predajom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nachádzajúcim sa na Námestí
Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici. Vychádzajúc aj z ďalších podkladov pre rozhodnutie
vyplýva, že účastník konania zabezpečoval ponuku a predaj nehnuteľností adresovaných
spotrebiteľom vo vyššie uvádzanom objekte, pričom na tento účel využíval svoju internetovú
stránku www.realitymarket.sk a aj iné formy propagácie tohto objektu.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400. K výške pokuty odvolací orgán uvádza, že v prípade
zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter
protiprávneho konania, rozsah zistených porušení povinností, ako aj následky, ktoré spočívajú
v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí
prvostupňového správneho orgánu SOI. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán zobral do
úvahy, že po preskúmaní internetovej stránky účastníka konania www.realitymarket.sk bolo
v čase kontroly zistené vyššie uvedené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Výška pokuty
je primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Odvolací
správny orgán tvrdenia uvádzané účastníkom konania vo svojom odvolaní posúdil ako
subjektívne a také, ktoré nemôžu mať podstatný vplyv na výšku uloženej pokuty. Odvolací
správny orgán oceňuje snahu účastníka konania o etický výkon obchodnej činnosti, avšak táto
skutočnosť nemôže byť dôvodom na zníženie pokuty v tomto prípade udelenej za porušenie
zákona o ochrane spotrebiteľa. Taktiež nie je možné znížiť výšku pokuty z dôvodu, že sa
jednalo iba o jediné porušenie zákona. Účastník konania je ako predávajúci podľa § 2 ods. 2
zákona o ochrane spotrebiteľa objektívne zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných
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právnych predpisov. Správny orgán prihliadal na skutočnosť, že účastník konania pri ponuke
a predaji vyššie špecifikovaných nehnuteľností nepostupoval, s odbornou starostlivosťou, keď
deklaroval určité vlastnosti týchto nehnuteľností, pričom v priebehu správneho konania nebol
schopný tieto svoje tvrdenia dostatočne podložiť a ich pravdivosť preukázať. Správny orgán
prihliadol na skutočnosť, že v prípade nehnuteľností, ktoré účastník konania ponúkal a predaj,
ktorých zabezpečoval sa jednalo o veci v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, pričom v prípade
nákladov na výrobu TÚV sa taktiež jedná o nezanedbateľnú finančnú čiastku.
Správny orgán prihliadol na poškodenie spotrebiteľa – pisateľa podnetu č. 541/2017, ktorý na
základe deklarovaných údajov o výhodnosti ponúkaných nehnuteľností pristúpil ku kúpe
nehnuteľnosti, avšak informácia o úspore energie a znížení nákladov sa neukázala ako
pravdivá. Zároveň pri určení výšky pokuty postupoval správny orgán v súlade so zásadou
materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 správneho poriadku, keď pri určení
výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo
obdobných prípadoch.
Odvolací správny orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname.
Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih účastníka
konania za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon. Pri
určovaní výšky pokuty bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Druhostupňový správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených týmto
zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží
pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Odvolací správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol na nedodržanie zákazu
použitia nekalej obchodnej praktiky účastníkom konania. Uvedeným protiprávnym konaním je
možné podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa. Informácia o ekonomickej
výhodnosti jednej nehnuteľnosti oproti iným nehnuteľnostiam, ktorú účastník konania
uverejňoval v súvislosti s ponukou a predajom vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti je pre
spotrebiteľa podstatná informácia, nakoľko sa v prípade nákladov na „výrobu tepla“ nejedná
o zanedbateľnú finančnú čiastku. Poskytovanie takej informácie musí byť zabezpečené
spôsobom, ktorý vyžaduje zákon o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú 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 bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068,
VS-04640617.

21
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0521/99/2018
Dňa : 06.12.2018
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 – PIETRO PENG s.r.o.,
sídlo M. R. Štefánika 2104, 075 01 Trebišov, IČO: 51 105 870, kontrola vykonaná dňa
25.04.2018 a dňa 27.04.2018 v prevádzkarni – Hračky, textil RED STAR, Jaltská 2, Košice,
kontrola bola v kontrolovanej prevádzkarni ukončená dňa 21.05.2018, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č.
W/0214/08/18, zo dňa 13.09.2018, ktorým bola podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012
Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 3 500,- EUR, slovom:
tritisícpäťsto eur, pre porušenie § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 2 písm. e) bod
1 vyššie cit. zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto
rozhodol:
napadnuté rozhodnutie v časti odôvodnenia m e n í tak, že:
znenie odôvodnenia na strane 3 a 4:
„...(3ks Bábika Girl á 3,50 €/ks)... ; ...(Bábika Girl á 3,50€/ks, new type Special style)...“
nahrádza znením:
„...(3 ks Bábika Girl No. Q18 ABCDE á 3,50 €/ks)... ; ...( Bábika Girl No. Q18 ABCDE á 3,50
€/ks)...“
Výroková časť ako aj ostatná časť odôvodnenia, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny.
Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – PIETRO PENG s.r.o.– peňažnú pokutu
vo výške 3 500,- €, pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1 písm. d) a §
7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o bezpečnosti hračiek“). Inšpektormi SOI bola dňa 25.04.2018 a dňa 27.04.2018 vykonaná
kontrola v prevádzkarni – Hračky, textil RED STAR, Jaltská 2, Košice. Kontrola bola
v kontrolovanej prevádzkarni ukončená dňa 21.05.2018. Pri vykonanej kontrole bolo zistené,
že účastník konania si nesplnil povinnosť distribútora nesprístupniť na trh hračky, ak s hračkou
nie sú dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku; povinnosť distribútora
nesprístupniť hračky na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa
§ 3 a prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek; povinnosť distribútora určiť na
žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil
na trhu výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorý mu hračku
dodal.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
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Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. W/0214/08/18, zo dňa 13.09.2018 ako
aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu spočívajúcu
v zjednotení označenia zisteného nebezpečného výrobku – Bábika Girl No. Q18 ABCDE.
Uvedenou zmenou sa chcel odvolací orgán vyhnúť zmätočnosti prvostupňového rozhodnutia.
Vykonaná zmena nemá vplyv na zistený skutkový stav ani na výšku uloženej sankcie.
Povinnosťou účastníka konania ako distribútora bolo nesprístupniť na trh hračku, ak
s hračkou nie sú dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku; nesprístupniť
hračky na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy
č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek; určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu
dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného
zástupcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal; čo účastník konania porušil.
Dňa 25.04.2018 a dňa 27.04.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkami – Hračky,
textil RED STAR, Jaltská 2, Košice. Kontrola bola v kontrolovanej prevádzkami ukončená dňa
21.05.2018. Vykonanými kontrolami bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie
povinnosti distribútora:
- podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek v zmysle ktorého distribútor nesmie
sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie sú dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia
v štátnom jazyku, keď v čase kontroly dňa 24.05.2018 sa v ponuke na predaj nachádzalo 6
druhov hračiek v celkovej hodnote 84,00 €, s ktorými neboli dodané bezpečnostné pokyny a
upozornenia v štátnom jazyku. S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na
predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:
 3 balenia Sada 12 ks latexových balónov čierne 23 cm, ITEM NO: 39041, á 1,00 €/bal..
Na balení latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl. 7.3 upozornenie,
ktoré nebolo v štátnom jazyku, len v cudzích jazykoch napr. anglicky bolo uvedené
takto: „WARNING: Children under eight years can choke or suffocate on uninflated or
broken ballons. Use ballon pump. Adult supervision requiret. Keep uninflated ballons
from children MADE OF NATURAL RUBBER LATEX AND ARE FULLY
BIODEGRADABLE.“.
 21 balení Sada 12 ks latexových balónov s pumpou farebné, ITEM NO: 41835, á 0,90
€/bal., označenie hračky: CE, výrobca obmedzil vek používateľa hračky formou grafiky
ako nevhodné do 3 rokov, chýbala stručná informácia o riziku, pre ktoré bolo vydané
toto obmedzenie. Na balení latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl.
7.3 upozornenie, ktoré nebolo v štátnom jazyku, ale v 3 cudzích jazykoch napr. anglicky
bolo uvedené takto: „WARNIG: Children under eight years can choke or suffocate on
uninflated or broken balloons. Use ballon pump. Adult supervision requiret. Keep
uninflated balloons from children ….. MADE OF NATURAL RUBBER LATEX AND
ARE FULLY BIODEGRADABLE.“.
 8 balení Sada MAGIC BALLONS, ITEM NO: 41655, á 2,90 €/bal., na balení
latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl. 7.3 upozornenie, ktoré nebolo
v štátnom jazyku, ale iba anglicky takto: „WARNING: CHOCKING HAZARD.
Children under 8 years can chock or suffocate on uninflected or broken balloons. Adult
supervision requiret. Keep uninflected or broken balloons from children. Discard
broken ballons at once.“.
 11 balení Sada 4 ks latexových balónov 120 cm, ITEM NO: 43686-4, á 0,80 €/bal.,
označenie hračky: CE, výrobca obmedzil vek používateľa hračky formou grafiky ako
nevhodné do 3 rokov, chýbala stručná informácia o riziku, pre ktoré bolo vydané toto
obmedzenie. Na balení latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl. 7.3
upozornenie, ktoré nebolo v štátnom jazyku, ale v 5 cudzích jazykoch napr. anglicky
bolo uvedené takto: „WARNING: Children under eight years can choke or suffocate on
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uninflated or broken balloons. Use ballon pump. Adult supervision requiret. Keep
uninflated balloons from children ….. MADE OF NATURAL RUBBER LATEX AND
ARE FULLY BIODEGRADABLE.“.
 11 balení Sada 40 ks latexových balónov farebné s pumpou, ITEM NO: 43685, á 1,50
€/bal., označenie hračky: CE, upozornenie nevhodné pre deti do 3 rokov vo forme
grafiky na obale hračky a chýbala stručná informácia o riziku, pre ktoré bolo vydané
toto obmedzenie. Na balení latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl.
7.3 upozornenie, ktoré nebolo v štátnom jazyku, ale v 5 cudzích jazykoch napr. anglicky
bolo uvedené takto: „WARNING: Children under eight years can choke or suffocate on
uninflated or broken balloons. Use ballon pump. Adult supervision requiret. Keep
uninflated balloons from children ….. MADE OF NATURAL RUBBER LATEX AND
ARE FULLY BIODEGRADABLE.“.
 17 balení Sada 4 ks latexových balónov farebné, ITEM NO: 43686-5, á 0,80 €/bal.,
označenie hračky: CE, výrobca obmedzil vek používateľa hračky formou grafiky ako
nevhodné do 3 rokov, chýbala stručná informácia o riziku, pre ktoré bolo vydané toto
obmedzenie. Na balení latexových balónov bolo uvedené podľa STN EN 71-1 čl. 7.3
upozornenie, ktoré nebolo v štátnom jazyku, ale v 3 cudzích jazykoch napr. anglicky
bolo uvedené takto: „WARNING: Children under eight years can choke or suffocate on
uninflated or broken balloons. Use ballon pump. Adult supervision requiret. Keep
uninflated balloons from children ….. MADE OF NATURAL RUBBER LATEX AND
ARE FULLY BIODEGRADABLE.“;
- podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor
nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky
podľa § 3 a prílohy č. 2 zákona o bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly dňa 25.04.2018 sa
v ponuke na predaj nachádzal 1 druh hračky (3 ks Bábika Girl No. Q18 ABCDE á 3,50 €/ks),
napriek tomu, že identický výrobok bol dňa 11.08.2017 zverejnený na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, keďže uvedená hračka predstavovala
pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia a bola nebezpečným výrobkom, nakoľko v plastovom
materiáli, z ktorého bola zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.
Informácia o nebezpečnom výrobku Bábika „GIRL“ bola odvysielaná dňa 11.08.2017 o 16:00
hod. v Správach RTVS na Jednotke a 11. 08. 2017 na Rádiu Slovensko o 13:00 a 15:00 hod.
Predmetný výrobok (Bábika Girl No. Q18 ABCDE á 3,50 €/ks), nachádzajúci sa v čase
kontroly dňa 25.04.2018 v ponuke na predaj, v množstve 3 ks, bol zabalený v kartónovej krabici
s priehľadnou prednou časťou a s uvedením údaja identifikujúceho hračku na zadnej strane
krabice No. Q18 A□ B□ C□ D□ E□. Na nalepenom štítku na obale bolo uvedené nasledovné:
BABY ITEM NO: 41697, vek používateľa hračky bol obmedzený formou grafiky 0-3 a bola
uvedená stručná informácia o riziku, pre ktoré bolo vydané obmedzenie, výrobca: Zhejiang
Huacheng International Freight & Forwarding Co., Ltd, China add: Room 501, Futian Building
B, NO.955 Chouzhou North Road, Yiwu, Zhejiang China, dovozca: ciao sk s.r.o., Stará
Vajnorská 37/A, Bratislava, označenie CE, EAN:7521890416977.
- podľa § 7 ods. 2 písm. e) bod 1. zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého je
distribútor povinný na žiadosť orgánu dohľadu určiť výrobcu, splnomocneného zástupcu,
dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal, keď účastník konania na žiadosť správneho
orgánu neurčil výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu dodal
7 druhov vyššie špecifikovaných hračiek (6 druhov balónov, bábika Girl), nachádzajúcich sa v
čase kontroly dňa 25.04.2018 v ponuke na predaj.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako distribútor v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona
o bezpečnosti hračiek v plnom rozsahu zodpovedá.
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Vo odvolaní zo dňa 06.08.2018 účastník konania uvádza, že nevedel a nemal možnosť
dozvedieť sa, že predmetná hračka je nebezpečná. Má za to, že žiadny právny predpis neukladá
povinnosť sledovať internetovú stránku www.soi.sk a preto, ho za toto nemôže správny orgán
sankcionovať. Ďalej účastník konania poukazuje na to, že daná hračka bola riadne označená
CE, čo preukazuje zhodu vlastnosti s predpismi, ktoré sa na hračku vzťahujú a toto označenie
je smerodajné pre predávajúceho. Podľa názoru účastníka konania je otázne, či hračka zistená
pri kontrole mala tie isté vlastnosti ako tá, ktorá bola testovaná príslušným laboratóriom.
Účastník konania nesúhlasí, že je za protiprávne konanie podľa § 7 od. 1 písm. d) zákona o
bezpečnosti hračiek zodpovedný.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek: „Tento zákon upravuje povinnosti
výrobcu, 1) splnomocneného zástupcu, 2) dovozcu, 3) distribútora 4) a notifikovanej osoby.“
Podľa článku 2 bod 1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 z 9. júla
2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s
uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93: „Na účely tohto
nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka
výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu
obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;“
Podľa článku 2 bod 6. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 z 9. júla
2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s
uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93: „Na účely tohto
nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: „distribútor“ je každá fyzická alebo
právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje
výrobok na trhu;“
Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek: „Distribútor nesmie sprístupniť
hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a
upozornenia v štátnom jazyku,“.
Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek: „Distribútor nesmie sprístupniť
hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy
č. 2.“
Podľa § 3 ods. 1 a 2 cit. zákona: „Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a
chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa
predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa,
a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na
hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu. Hračka
uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného
predpisu počas výrobcom predpokladaného obdobia jej používania.“
Podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek: „Hračka musí byť
navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské
zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo
ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1.“
Podľa § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 citovaného zákona „Distribútor je povinný určiť na žiadosť
orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal.“
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za
porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže
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prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom
odvolaní. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako distribútor je povinný poznať
zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti.
Odvolací orgán zastáva názor, že účastník konania mohol a mal vedieť, že predmetná
hračka predstavuje nebezpečný výrobok ohrozujúci zdravie detí, vzhľadom na zistený
nadlimitný obsah ftalátov v plastovom materiáli, nakoľko táto informácia bola zverejnená nie
len na internetovej stránke www.soi.sk, ale aj vo verejnoprávnych médiách. Odvolací orgán
považuje za vhodné uviesť, že je všeobecne známou skutočnosťou to, že SOI na svojej webovej
stránke poskytuje informácie o nebezpečných výrobkoch nielen spotrebiteľom, ale aj
podnikateľom v snahe zjednodušiť tak informovanie verejnosti o nebezpečných výrobkoch
nielen na národnom trhu SR, ale aj na vnútornom trhu EÚ.
Účastník konania teda mal objektívnu možnosť zistiť túto verejne dostupnú informáciu
o nebezpečnosti predmetnej hračky a takým spôsobom aj postupovať. SOI, ako orgán dozoru,
ktorý je podľa ust. § 1 ods. 1 písm. e) zákona o bezpečnosti hračiek orgánom dohľadu nad
dodržiavaním ustanovení predmetného zákona dlhodobo a pravidelne uverejňuje na svojom
webovom sídle oznámenia o nebezpečnosti výrobkov, vrátane hračiek. Preto je nepochybné, že
účastník konania mal vedieť, že sledovanie týchto skutočností súvisí s jeho podnikateľskými
aktivitami (predmetom podnikania) a nevedomosť o tejto informácii ho nezbavuje
zodpovednosti za porušenie § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek. V rámci nej by
si mal preveriť, aspoň na základe verejne dostupných zdrojov, ku ktorým patrí aj webové sídlo
SOI, či dodávané výrobky nepredstavujú riziko pre potenciálnych kupujúcich, resp. budúcich
používateľov. Predmetné ustanovenie zákona, ktoré bolo konaním účastníka konania porušené
je koncipované na princípe subjektívnej zodpovednosti (dikcia vie alebo by mal vedieť).
Argument účastníka konania, že, že nemohol vedieť o tom, že predmetné hračky sú
nebezpečné nakoľko boli označené značkou CE, vyhodnotil odvolací orgán ako
neakceptovateľný, nakoľko je povinný pri svojej podnikateľskej činnosti konať s odbornou
starostlivosťou. Odvolací orgán má teda za to, že pokiaľ by účastník konania vynaložil aspoň
minimálnu mieru odbornej starostlivosti, k porušeniu povinnosti z jeho strany by nedošlo.
Odvolací orgán k vyššie uvedenému uvádza, že správny orgán nevytýkal účastníkovi
konania to, že predmetnú hračku sprístupnil na trh, nakoľko ten nevedel, že je potencionálne
nebezpečná, keďže výrobca ani dovozca mu takúto informáciu neposkytol, ale protiprávnosť
stavu bola spôsobená tým, že účastník konania, aj keď bez úmyslu, napriek tomu, že mal
možnosť dozvedieť sa o tom, že predmetná hračka predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie detí,
ju ponechal v ponuke na predaj pre spotrebiteľov (kontrola vykonaná dňa 25.05.2018), a to
navyše v značnom časovom odstupe od zverejnenia informácie v médiách ako aj na stránke
orgánu dohľadu (11.08.2017).
K námietke účastníka konania v ktorej uviedol „Je otázne, či hračka zistená pri kontrole
mala tie isté vlastnosti ako tá, ktorá bola testovaná príslušným laboratóriom, keďže kontrola
zo dňa 25.04.2018 hračku netestovala.“, odvolací orgán uvádza nasledovné. Správny orgán
dostatočne preukázal tú skutočnosť, že predmetná hračka bola posudzovaná v laboratórium je
totožná hračka, ktorú mal účastník konania v čase kontroly v ponuke na predaj. Odvolací orgán
v žiadnom prípade nesúhlasí s uvedenou domnienkou účastníka konania, nakoľko je v rozpore
s komunitárnym právom a aj so zaužívanou rozhodovacou praxou SOI, ako orgánu
aplikujúceho právo. Takisto je predmetné tvrdenie nesúladné s eurokonformným výkladom
zákona č. 128/2002 Z. z., podľa ktorého je predmetom kontroly vnútorného trhu aj zisťovať, či
sa výrobky predávajú a poskytujú bezpečné.
Podľa názoru odvolacieho orgánu je nutné zohľadniť okolnosti prípadu, nakoľko v danom
šetrenom prípade sa jednalo o výrobok – Bábika Girl No. Q18 ABCDE, ktorý bol vyhlásený za
nebezpečný výrobok z dôvodu, že nebol navrhnutý a vyrobený tak, aby nepredstavoval žiadne
riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie a to z dôvodu, že v plastovom materiáli,

27
z ktorého sú zhotovené hlavy bábik, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov, pričom účastník
konania už mal vedieť, že tento druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok.
Odvolaciemu orgánu je z aplikačnej praxe známe, že tento výrobok, nie je vyrábaný ručne, ale
bezpochyby ide o sériovú výrobu, a preto možno aj na tento prípad aplikovať konštatovanie
o nebezpečnom výrobku. Tento názor podporuje aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh, kde podľa čl. 19 ods. 1, orgány dohľadu nad trhom vykonávajú
primerané kontroly vlastností výrobkov v príslušnom rozsahu prostredníctvom kontroly
dokumentácie a podľa potreby fyzikálnych a laboratórnych skúšok na základe vhodných
vzoriek. Takouto vhodnou vzorkou bol v danom prípade továrensky vyrobený výrobok –
Bábika Girl No. Q18 ABCDE, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok z dôvodu
nadlimitného obsahu ftalátov v plastovom materiáli, z ktorého sú zhotovené hlavy bábik. Táto
tzv. továrenská (pásová) výroba preto spôsobuje, že nie konkrétny kus, ale celá šarža daného
druhu tovaru je nebezpečná. Pokiaľ teda výrobca priamo neoznačí šaržu výrobku alebo po
výkone kontroly, na základe ktorej sa zistí nebezpečnosť výrobku, nezmení určitý údaj na
výrobku tak, aby bol tento novovyprodukovaný výrobok odlíšiteľný od pôvodného skúšaného
výrobku, potom je treba predpokladať, že všetky výrobky tej istej šarže, resp. toho istého druhu
sú pre spotrebiteľa nebezpečné. Tomuto záveru zodpovedá aj konštrukcia opatrenia na mieste
podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 a ochranného opatrenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č.
128/2002 Z. z., keď sa zakáže alebo pozastaví dodávka, predaj alebo použitie výrobkov, resp.
sa pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas, pokiaľ
tieto nezodpovedajú osobitným predpisom alebo jestvuje podozrenie na nebezpečenstvo
ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného prostredia. Samozrejme, že orgán
dozoru pritom vychádza z testovania len toľkých vzoriek, koľko určuje predmetná technická
norma alebo iný relevantný predpis; nevykonáva sa skúška každého jedného výrobku osobitne.
Inými slovami povedané, platí tu právna domnienka, že pokiaľ je jeden výrobok z celej šarže
alebo série nebezpečný, potom je nebezpečná celá šarža alebo séria. Zároveň je v záujme
ochrany vnútorného trhu vychádzať z toho, že pokiaľ nie je výrobcom určené číslo šarže, série
alebo iný údaj, ktorý identifikuje určitú skupinu výrobkov toho istého druhu, potom sa má za
to, že sú nebezpečné všetky výrobky toho istého druhu, ktoré sú rovnako označené. Tieto závery
síce nie sú expressis verbis uvedené v žiadnom vnútroštátnom právnom predpise, avšak
vychádzajú zo systematického a teleologického výkladu predmetnej smernice, zákona č.
128/2002 Z. z. ako aj z princípov, na ktorých je založený systém RAPEX, pričom sledujú
efektívnu a funkčnú ochranu vnútorného trhu pred dovozom a distribúciou nebezpečných
výrobkov.
Odvolací orgán v danej súvislosti podporne poukazuje na rozsudok Krajského súdu
v Trnave č. 20S/16/2017 zo dňa 14.03.2018 v obdobnej veci, v ktorom bolo konštatované, že
„...výsledky kontrolnej skúšky o chemických vlastnostiach hračky sa nevzťahujú len na
konkrétny predmete skúšky, ale na všetky hračky uvedeného vyrábaného typu hračky, pokiaľ
neboli zmenené procesy predmetného typu hračky. Uvedený výklad je kompatibilný i so
spôsobom zabezpečenia fungovania systému RAPEX...“
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 napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
V zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi,
dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur,
ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. í), § 7
ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b).

28
V zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi,
dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f), i), j), 1) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 písm.
a), c) a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) aj), § 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a), c) až
f), § 8, § 10 alebo § 16 ods. 11.
Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne
predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych
orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok
Najvyššieho súdu SR č. 8 Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo
28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok
špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je
obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiamlegis). Pre oblasť
správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods.
2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa
uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný.
Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých
sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov.
Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou,
uložená podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek.
Podľa § 23 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na
závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností
podľa tohto zákona.
Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na nedodržanie zákazu ustanoveného v
§ 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o bezpečnosti hračiek
v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty.
Účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že pri kontrole uskutočnenej dňa
25.04.2018 v prevádzkarni – Hračky, textil RED STAR, Jaltská 2, Košice bolo zistené, že tento
nezabezpečil dodržiavanie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o
bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s
hračkou nie sú dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. V čase kontroly
sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 6 druh hračiek v celkovej hodnote 84,00 €, s ktorými
neboli dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. Podrobný popis
nedostatkov vo vzťahu k jednotlivým druhom výrobkov je uvedený vyššie v odôvodnení tohto
rozhodnutia. Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje odvolací orgán za pomerne závažný,
nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane zdravia maloletej osoby,
ktorá je predpokladaným používateľom hračky ponúkanej na predaj, ako aj záujem na ochrane
majetku spotrebiteľa, nakoľko absenciou bezpečnostných pokynov a upozornení na
predmetných hračkách v kodifikovanej podobe štátneho jazyka mohlo dôjsť k nesprávnemu
manipulovaniu a následnému znehodnoteniu hračky. V neposlednom rade odvolací orgán
prihliadol aj na porušenie práva spotrebiteľa na informácie, nakoľko nepreložením vyššie
špecifikovaných bezpečnostných pokynov a upozornení do štátneho jazyka spotrebiteľ
nedisponoval informáciami, na ktoré mal zo zákona o bezpečnosti hračiek nárok.
Pri kontrole uskutočnenej dňa 25.04.2018 vo vyššie uvedenej prevádzkarni bolo taktiež
zistené, že účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že nezabezpečil dodržiavanie
povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle
ktorého distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka
nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. Kontrolou bolo zistené, že účastník konania mal
v ponuke na predaj pre spotrebiteľa umiestnený 1 druh výrobu – Bábika Girl No. Q18 ABCDE,
pričom vedel alebo mal vedieť, že predmetný druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný
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výrobok, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti závažné chemické riziko poškodenia
zdravia (v plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný
obsah ftalátov). Odvolací orgán pri správnej úvahe ohľadne určenia výšky pokuty prihliadol
najmä na závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. Iný správny delikt
podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek sa radi medzi ohrozovacie delikty,
tzn. že na naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku,
postačuje riziko jeho vzniku. Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje odvolací orgán za
pomerne závažný, nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane
zdravia maloletej osoby, ktorá je predpokladaným používateľom hračky ponúkanej na predaj.
Kontrolou dňa 25.04.2018 bolo tiež zistené, že účastník konania sa dopustil porušenia
zákona tým, že nesplnil povinnosť určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu
členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trh výrobcu, splnomocneného zástupcu,
dovozcu, alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal. Správny orgán zároveň pri určovaní výšky
pokuty prihliadol na skutočnosť, že poskytnutie relevantných údajov o výrobcovi,
splnomocnenom zástupcovi alebo dovozcovi, ktorý distribútorovi hračku dodal je rovnako
mimoriadne dôležité, keďže práve na základe týchto informácií je možné zo strany orgánu
dohľadu ďalej, v prípade potreby, vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k ochrane trhu
pred výskytom výrobkov predstavujúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti obzvlášť
zraniteľnej skupiny spotrebiteľov – detí, ktorým sú tieto výrobky (hračky) určené.
Keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je
nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť
k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku spotrebiteľa používajúceho takýto výrobok. Zároveň
bolo zohľadnené, že v danom prípade sa jednalo o hračky, teda výrobky určené pre deti.
Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať
všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o bezpečnosti
hračiek
Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie 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, VS02140818.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0090/99/2018
Dňa : 10.12.2018
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 – OKAY Slovakia, spol.
s r.o., so sídlom – Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35 825 979, v zastúpení Mgr.
............................. kontrola vykonaná dňa 06.06.2017 v prevádzkarni Elektro OKAY,
Sobranecká cesta 5, Michalovce a ukončená dňa 17.08.2017 v prevádzkarni Elektro OKAY,
Sobranecká cesta 5, Michalovce, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0349/08/17, zo dňa 09.01.2018, 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 5000,- €, slovom: päťtisíc eur, pre porušenie ustanovení § 4 ods. 2
písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 3 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že
časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 vyššie cit. zákona o
ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 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 vypúšťa
a
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 3 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa sa účastníkovi
konania: OKAY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom – Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35 825
979, v zastúpení Mgr. .............................. kontrola vykonaná dňa 06.06.2017 v prevádzkarni
Elektro OKAY, Sobranecká cesta 5, Michalovce a ukončená dňa 17.08.2017 v prevádzkarni
Elektro OKAY, Sobranecká cesta 5, Michalovce, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 800 EUR, slovom: osemsto eur. Uloženú pokutu
je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou
poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180
0000 0070 0006 5068, KS-379, VS-03490817.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej
len „SOI“) rozhodnutím uložil účastníkovi konania – OKAY Slovakia, spol. s r.o. – peňažnú
pokutu vo výške 5000,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4 ods. 2 písm.
c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) a § 8
ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Inšpektormi SOI bolo dňa 06.06.2017 až 17.08.2017 pri výkone kontroly zameranej na
prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 496/17 zistené porušenie zákazu predávajúceho používať
nekalé obchodné praktiky podľa § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4
zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa,

31
keď účastník konania spoplatnenou službou „Blesková výmena“ prezentoval právo spotrebiteľa
na okamžitú výmenu výrobku, ako charakteristickú črtu ponuky predávajúceho. Počas
predmetnej kontroly bolo taktiež inšpektormi SOI zistené, že účastník konania neinformoval
spotrebiteľa vo „Všeobecných obchodných podmienkach uplatnenia garancie 14 dní“ žiadnym
spôsobom o výške nákladov za využite tejto služby. Uvedeným konaním sa účastník konania
dopustil použitia nekalej obchodnej praktiky podľa § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods.
1 a § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa, keďže v dôsledku neuvedenia ceny za uplatnenie dodatočnej služby „Garancia
vrátenia tovaru do 14 dní“ zapríčinil alebo mohol zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
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 ustanovenia ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0349/08/17, zo dňa 09.01.2018, ako aj konania,
ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací správny orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového
rozhodnutia, nakoľko odvolací správny orgán sa po dôkladnom oboznámení so skutkovým
stavom veci ustálil na názore, že v inšpekčnom zázname popísaným konaním nedošlo k
porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7
ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa. Podľa názoru odvolacieho správneho orgánu možno považovať službu „Blesková
výmena“ za službu, ktorá presahuje rámec povinností účastníka konania a zákonmi priznaných
práv spotrebiteľa s poukazom na § 622, § 623 Občianskeho zákonníka a § 18 ods. 4 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Na základe uvedeného má odvolací orgán za spoľahlivo preukázané, že uvedeným skutkom
nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa v
nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1
písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokutu vo výške 5000 EUR považuje odvolací správny
orgán za uloženú v rozpore s § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo
k vypusteniu časti výroku a to konkrétne § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7
ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa, ako aj vzhľadom na § 3 ods. 5 Správneho poriadku pristúpil odvolací správny
orgán k zníženiu výšky pokuty. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán
nezistil.
Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo zdržať sa použitia klamlivej
obchodnej praktiky, čo účastník konania porušil.
Dňa 06.06.2017 až 17.08.2017 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzkarni
účastníka konania – Elektro OKAY, Sobranecká cesta 5, Michalovce, zameraná na prešetrenie
písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 496/17. V rámci
predmetnej kontroly bolo inšpektormi SOI zistené, že účastník konania neinformoval
spotrebiteľa vo „Všeobecných obchodných podmienkach uplatnenia garancie 14 dní“ žiadnym
spôsobom o výške nákladov za využite tejto služby. Účastník konania len vymedzil typy
výrobkov a prípady, kedy môže vyžadovať, aby výrobky, na ktoré chce spotrebiteľ uplatniť
„Garanciu vrátenia tovaru do 14 dní“ boli zaslané na odborné posúdenie – diagnostiku.
Podmienkou uplatnenia služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“ teda v určitých prípadoch
bola nutnosť zaslania výrobku na odborné posúdenie a pozitívny výsledok tohto posúdenia,
pričom účastník konania požadoval aj uhradenie nákladov za uskutočnenie diagnostiky
výrobkov.
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Uvedeným konaním sa účastník konania dopustil použitia nekalej obchodnej praktiky podľa
§ 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa
a v spojení s § 8 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, keďže v dôsledku neuvedenia ceny za
uplatnenie dodatočnej služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“ zapríčinil alebo mohol
zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Za zistený nedostatok, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, „že nekalosť obchodných praktík sa posudzuje
z pohľadu tzv. priemerného spotrebiteľa, ktorý je podľa už ustálenej judikatúry slovenských
súdov a Súdneho dvora Európskej únie definovaný ako spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere
informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových
faktorov.“ Ďalej uvádza, že službu „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“(ďalej aj
„Garancia“) poskytuje nad rámec zákonných ustanovení. Zákazníci boli o tejto službe
informovaní marketingovým plagátom „Našich 8 garancií“ a prostredníctvom Reklamačného
poriadku. Účastník konania uvádza, že zákazníci sa v týchto podkladoch mohli oboznámiť
s podmienkami „Garancie“ a v prípade, že spotrebiteľ chce vrátiť typ výrobku navigáciu, tak
služba „Garancia“ je podmienená súhlasom spotrebiteľa s úhradou prípadných nákladov za
vykonanie diagnostiky.
Účastník konania ďalej uvádza, že je pravdou, že celková výška nákladov za diagnostiku nebola
súčasťou spomínaných podkladov, avšak zákazník vedel, že bude musieť uhradiť tieto náklady,
pričom mu nič nebránilo v tom, aby si zabezpečil informáciu ohľadom výšky týchto nákladov
u niektorého z prítomných zamestnancov pobočky.
Zároveň účastník konania tvrdí, že sa nejedná o bežnú službu, ktorú ponúka každý predajca
a vzhľadom k tomu, že išlo o nákup navigácie, ktorú nekupujú spotrebitelia bežne – priemerný
spotrebiteľ by vynaložil vyššiu mieru obozretnosti a pozornosti.
Na základe predchádzajúceho tvrdenia sa účastníka konania domnieva, že v danom prípade
prvostupňový správny orgán nesprávne aplikoval definíciu priemerného spotrebiteľa, pretože
priemerný spotrebiteľ sa pri nákupe tovaru, ktorý kupuje výnimočne zoznámi s bližšími
informáciami, najmä ak má možnosť oboznámenia sa s informáciami o výrobku
prostredníctvom predajcov v kamennej predajni.
V súvislosti s vyššie uvedeným má účastník konania za to, že v danom prípade sa nedopustil
nekalej obchodnej praktiky, „pretože prezentácia služby „Garancia“ nebola prezentovaná tak,
aby v priemernom spotrebiteľovi zapríčinila rozhodnutie, ktoré by inak neurobil.“
Napriek tomu účastník konania následne uviedol predpokladanú výšku nákladov na diagnostiku
v prípade využitia služby „Garancia“ do podmienok „Garancie“, aby sa podobná situácia už
neopakovala.
Účastník konania dopĺňa, že neeviduje inú sťažnosť ohľadom tejto služby okrem prípadu
pisateľa podnetu.
K porušeniu svojej právnej povinnosti nepoužívať klamlivé obchodné praktiky v prípade
služby „Blesková výmena“ účastník konania uvádza, že sa jedná o doplnkovú službu
spoločnosti OKAY. Nejde teda o povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov. „Napriek
tomu, že sú si služba „Blesková výmena“ a uplatnenie práv z chybného plnenia za určitých
podmienok svojou povahou podobné, jedná sa o dva odlišné procesy.“
„V prípade dojednania služby „Bleskovej výmeny“ bol zákazníkovi v čase do 04.09.2017
výrobok automaticky pri preukázaní vady v predajni spoločnosti OKAY, vymenený, bez ohľadu
na skutočnosť, či išlo o odstrániteľnú, či neodstrániteľnú vadu a bez ohľadu na to či sa jednalo
o oprávnené uplatnenie práva z chybného plnenia. Ak nebolo možné vymeniť vadný výrobok za
iný výrobok rovnakého druhu a zákazník nepristúpil k výmene podobného výrobku, došlo
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k vráteniu sumy, ktorú zákazník za bleskovú výmenu zaplatil, a vadný výrobok sa stal
predmetom reklamácie.“
Ďalej účastník konania uvádza, že pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru podľa § 619
a nasledovných ustanovení má zákazník právo na výmenu výrobku za iný výrobok rovnakého
druhu, ak má výrobok pri jeho prevzatí vadu. Toto právo sa nevzťahuje na vady vzniknuté
v dôsledku použitia alebo opotrebenia výrobku a prípadné uplatnenie zodpovednosti za vady
výrobku by bolo neoprávnené a zákazníkovi nevzniká nárok na výmenu tovaru. „Zároveň
uvádzam, že zákazník má pri uplatnení práv z chybného plnenia, nárok na výmenu iba ak sa
jedná o neodstrániteľnú vadu, zatiaľ čo v prípade „Bleskovej výmeny“ má zákazník nárok na
výmenu tovaru pri splnení zmluvných podmienok, nie podľa toho či sa jedná o odstrániteľnú či
neodstrániteľnú vadu.“
Vychádzajúc z uvedeného účastník konania dopĺňa, že zákazník mal v čase platnosti
podmienok do 04.09.2017 pri preukázaní vady nárok na výmenu tovaru bez ohľadu na to, či
išlo o vadu ktorú § 619 a nasledovné Občianskeho zákonníka považuje za takú vadu, z ktorej
vyplýva právo na uplatnenie zodpovednosti za vadu tovaru.
Účastník konania ďalej popisuje spôsob akým predajcovia elektra postupujú pri uplatnení
zodpovednosti za vadu výrobku spotrebiteľmi. „Zákazník reklamovaný tovar vráti
predávajúcemu na posúdenie vady a uvedie požadovaný spôsob reklamácie, kedy sa nemusí
jednať o výmenu veci. Následne predávajúci vydá rozhodnutie o reklamácií, t.j. či ide
o oprávnené alebo neoprávnené uplatnenie práva z chybného plnenia. V prípade, že sa zistí, že
ide o oprávnenú reklamáciu, je zákazníkovi podľa povahy vady tovaru a jeho voľby buď
umožnené od kúpnej zmluvy odstúpiť, poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo je
reklamovaný tovar opravený, popr. môže dôjsť k výmene tovaru.“
Účastník konania je viazaný 30 dňovou lehotou na vybavenie reklamácie. Ak si zákazník pri
uplatnení reklamácie žiadal tovar vymeniť, tak k výmene dochádza až po zistení, či sa jedná
o oprávnené uplatnenie nároku, pričom pri službe „Blesková výmena“ dochádza k výmene
tovaru ihneď bez zisťovania oprávnenosti vady. „V určitých prípadoch, si však zákazník
nemôže alebo nechce počkať, do doby než predajca rozhodne o povahe chyby a oprávnenosti,
popr. neoprávnenosti nároku, preto spoločnosť OKAY zaviedla pre zákazníkov službu Bleskovej
výmeny, aby sa vyhli čakaniu.“
Ďalej uvádza účastník konania, že ustanovenie § 622 Občianskeho zákonníka umožňuje
predajcovi namiesto opravy vadnej veci vymeniť tovar za nový, ak to zákazníkovi nespôsobí
závažné ťažkosti. V tomto prípade teda nejde o právo spotrebiteľa, ale o právo podnikateľa.
„V tomto prípade teda nejde o naplnenie bodu č. 10 Prílohy č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z.,
o ochrane spotrebiteľa, t.j. prezentovaním práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa
právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky predávajúceho, ako tvrdí kontrolný
orgán. Spoločnosť OKAY sa tým, že zákazníkom poskytuje doplnkovú službu pri prejave chyby
na tovare nedopustila nekalej súťažnej praktiky.“
Účastník konania na záver svojho odvolania uvádza, že spoločnosť OKAY nie je jediná
spoločnosť, ktorá túto doplnkovú službu ponúka.
K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako
príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI v rozsahu porušenia § 4 ods.
2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa a v spojení s
§ 8 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa spoľahlivo preukázaný a správne právne posúdený.
Účastník konania vo svojom odvolaní uvádza skutočnosti, ktoré nemajú žiaden vplyv na
spoľahlivo zistené porušenie zákona a tieto nie sú dôvodom ani pre prehodnotenie výšky
uloženej pokuty.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
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V zmysle § 8 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika tiež považuje za
klamlivú, ak s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia komunikačného
prostriedku opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti
od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže
zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil.
Podľa preukázaného skutkového stavu, ktorý je popísaný v inšpekčnom zázname, ktorý bol
vyhotovený na základe kontroly zo dňa 06.06.2017 až 17.08.2017 v prevádzkarni účastníka
konania sa nachádzal informačný plagát s názvom „Našich 8 garancií“. Obsahom tohto
plagátu bola aj informácia o službe „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“, keď bolo uvedené
v bode č. 8 : „Vrátenie tovaru – U nás zakúpený nepoškodený tovar v originálnom obale
môžete vrátiť do 14 dní a my Vám vrátime peniaze pri dodržaní podmienok.“ Podľa zistení
inšpektorov SOI ďalšie informácie k tejto službe bolo možné nájsť v reklamačnom poriadku
zo dňa 01.05.2017. Na strane 2 a 3 spomínaného reklamačného poriadku boli bližšie určené
podmienky a pravidlá uplatnenia služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“, kde okrem
iného bolo uvedené: „Predávajúci poskytuje zákazníkom garanciu vrátenia tovaru do 14 dní
na vyskúšanie funkčnosti výrobku (len vyskúšanie – nie intenzívne používanie). Ak kupujúci
zistí, že tovar je nevhodný a z tohto dôvodu uplatní garanciu 14 dní od dátumu nákupu, má
právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Výnimku tvoria prípady: b) pri nasledujúcich
spotrebičoch je nutné diagnostikovať výrobky, nakoľko nie je možné na mieste určiť, či neboli
modifikované alebo inak upravované kupujúcim (digitálne fotoaparáty, kamery, navigácie,
počítače, tablety, mobilné telefóny, autorádiá, notebooky, netbooky, varné dosky, elektrické
rúry a sporáky, prenosné harddisky). Ich stav musí posúdiť autorizované servisné stredisko.
Garancia 14 dní je podmienená súhlasom zákazníka s úhradou prípadných nákladov za
diagnostiku, ale len v tom prípade, ak sa preukáže, že zavinil nefunkčnosť či poškodenie
vráteného tovaru, c) okrem spotrebičov uvedených v písm. b) tohto bodu, si predávajúci
vyhradzuje právo zaslať na odborné posúdenie aj iné elektrospotrebiče podľa svojho
uváženia...“
Z uvedeného nepochybne vyplýva, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný
o výške poplatku a iných súvisiacich nákladov za diagnostikovanie výrobku pri uplatnení
služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“ na výrobky špecifikované v pravidlách
uplatnenia predmetnej služby. Účastník konania si taktiež vyhradil právo na zaslanie bližšie
nešpecifikovaných výrobkov na odborné posúdenie podľa svojho uváženia. Týmto konaním
vniesol neistotu do právneho vzťahu medzi ním a spotrebiteľom, keď neuviedol podstatnú
informáciu, ktorú spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a
tým zapríčinil alebo mohol zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil. Dôkazom toho, že konaním účastníka konania došlo
k naplneniu skutkovej podstaty § 8 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa je aj výsledok
prešetrenia podnetu spotrebiteľa č. 496/17. Spotrebiteľ si dňa 13.05.2017 zakúpil v
prevádzkarni účastníka konania elektrospotrebič navigáciu do auta MIO PNAMO115R. Dňa
26.05.2017 spotrebiteľ využil možnosť vrátenia výrobku v lehote 14 dní od zakúpenia
výrobku. Účastník konania po odovzdaní výrobku – navigácie vydal spotrebiteľovi doklad
s názvom „Garancia vrátenia tovaru“, v ktorom uviedol: „Výrobok bude odoslaný do
autorizovaného servisu na posúdenie. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so
zaplatením sumy za diagnostiku, balné a poštovné, a pod. v predpokladanej výške 15 €.“
Účastník konania tak poskytol informáciu o výške poplatku za uplatnenie predmetnej služby
až v tomto momente, keď už účastník konania nemal možnosť zvážiť, či s prihliadnutím na
výšku poplatku kúpi predmetný výrobok a využije účastníkom konania prezentované služby.
Odvolací správny orgán poukazuje aj na poslednú vetu v doklade „Garancia vrátenia tovaru“,
keď účastník konania vyžadoval súhlas spotrebiteľa so zaplatením sumy za diagnostiku
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výrobku, ale opäť neposkytol podstatnú informáciu pre spotrebiteľa o konečných nákladoch
za uplatnenie služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“. Uvedeným konaním nesprístupnil
podstatnú informáciu pre spotrebiteľa na základe, ktorej mohol urobiť rozhodnutie o využití
služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“.
K námietke účastníka konania, že v danom prípade nie je možné aplikovať na spotrebiteľa
definíciu priemerného spotrebiteľa odvolací správny orgán uvádza, že vzhľadom na to, že
spotrebiteľ nevystupuje v prípade uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy ako právnická osoba
alebo fyzická osoba pri výkone predmetu podnikania nahliadame na pisateľa podnetu č. 496/17
ako spotrebiteľa podľa smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov
voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS,
smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/2004 (ďalej len smernica 2005/29/ES). Podľa
smernice 2005/29/ES sa poskytuje spotrebiteľovi vysoká miera ochrany z dôvodu jeho
slabšieho postavenia v spotrebiteľských vzťahoch medzi predajcom a spotrebiteľom.
Smernica 2005/29/ES v bode 18 preambuly definuje priemerného spotrebiteľa, ktorý je
v rozumnej miere informovaný, vnímavý a obozretný pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych
a jazykových faktorov. Odvolací správny orgán sa prikláňa k posudzovaniu spotrebiteľa, ktorý
si zakúpil navigáciu ako na priemerného spotrebiteľa, pričom podstatná informácia, na základe
ktorej sa mal rozhodnúť uzavrieť kúpnu zmluvu absentovala a nebola nijakým spôsobom
vhodne sprístupnená spotrebiteľovi. Spoliehať sa iba na vyjadrenie, tvrdenie prítomných
predávajúcich zamestnancov účastníka konania nevnáša istotu do právneho postavenia
spotrebiteľa a nie je voči účastníkovi konania právne záväzné a preukázateľné. Účastník
konania nakupoval výrobok – navigáciu, pri nákupe ktorej sa môže nechať ovplyvniť
nesprávnymi alebo absentujúcimi informáciami, teda nakupuje ich bez predchádzajúcej
profesionálnej skúsenosti s takýmto nákupom.
Odvolací správny orgán kladne hodnotí snahu účastníka konania o okamžité odstránenie
nedostatkov a nápravu situácie, pri ktorej absentuje podstatná informácia pre spotrebiteľa teda
výška sumy nákladov za uplatnenie služby „Garancia vrátenia tovaru do 14 dní“, ktorú je
spotrebiteľ pri určitých typoch výrobkov povinný vopred uhradiť. Odvolací správny orgán
však zdôrazňuje, že táto povinnosť vyplýva účastníkovi konania z § 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.
K námietkam účastníka konania smerujúcim voči porušeniu právnej povinnosti podľa § 4 ods.
2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona o
ochrane spotrebiteľa a v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa sa odvolací
správny orgán nevyjadruje vzhľadom na vypustenie tejto časti prvostupňového rozhodnutia.
Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo
zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu do 66 400
EUR. Výška pokuty je primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici
zákonnej sadzby. Odvolací orgán považuje pokutu po jej znížení za primeranú, uloženú
v súlade so zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri
určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných
alebo obdobných prípadoch. Pokuta v danej výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú,
ale aj preventívnu funkciu, čím do budúcna odradí účastníka konania od používania nekalých
obchodných praktík.
Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
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O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti. Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazu použiť nekalé obchodné
praktiky.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania vo vzťahu
k spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany. Požiadavka ochrany
spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je pretavená
do zákazu používania nekalých obchodných praktík, pričom v predmetnom prípade nebola
naplnená. Správny orgán ďalej prihliadol na skutočnosť, že použitím nekalej obchodnej
praktiky, ktorá je zakázaná, boli porušené práva spotrebiteľa priznané mu zákonom o ochrane
spotrebiteľa. Porušenie zákazu nekalých obchodných praktík hodnotí správny orgán ako
závažné vzhľadom na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi. Klamlivým opomenutím došlo
ku zhoršeniu postavenia a právnej ochrany spotrebiteľa. Účastník konania tým, že neuviedol
podstatnú informáciu o výške nákladov za uplatnenie deklarovanej služby, naplnil znaky
nekalej obchodnej praktiky. V dôsledku uvedeného klamlivého opomenutia priemerný
spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.
Odvolací orgán zároveň zobral do úvahy, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na
ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na
skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie
objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja
výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068,
KS-379,VS-03490817.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0255/99/2018

Dňa : 21.11.2018

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 – MATRIXMOBILE, s.r.o., sídlo –
Palárikova 79, 022 01 Čadca, IČO: 46 284 788, kontrola vykonaná dňa 20.02.2018
v prevádzkarni – MATRIXMOBILE, Námestie Slobody 73, Čadca proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č.
P/0034/05/2018, zo dňa 12.04.2018, 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 § 18 ods. 7 a § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3
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, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že
časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. b)
v nadväznosti na § 3 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
vypúšťa
a
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa účastníkovi konania: MATRIXMOBILE,
s.r.o., sídlo – Palárikova 79, 022 01 Čadca, IČO: 46 284 788, kontrola vykonaná dňa
20.02.2018 v prevádzkarni – MATRIXMOBILE, Námestie Slobody 73, Čadca, podľa § 24 ods.
1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 400 EUR, slovom:
štyristo eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00340518.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj (ďalej len
„SOI“) rozhodnutím uložil účastníkovi konania – MATRIXMOBILE, s.r.o. - peňažnú pokutu
vo výške 400 € pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 18 ods. 7 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Dňa 20.02.2018 bola inšpektormi SOI uskutočnená kontrola v prevádzkarni účastníka
konania – MATRIXMOBILE, Námestie Slobody 73, Čadca, zameraná na prešetrenie
písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. P - 5/2018.
V priebehu predmetnej kontroly SOI bolo zistené, že účastník konania porušil svoju povinnosť
uviesť v doklade o vybavení reklamácie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné
posúdenie, keďže spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a
predávajúci ju zamietol. Počas predmetnej kontroly bolo taktiež inšpektormi SOI zistené, že
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účastník konania porušil zákaz podľa § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, keď účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na informácie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0034/05/2018, zo dňa 12.04.2018, ako aj
konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací správny orgán zistil dôvod na zmenu
prvostupňového rozhodnutia, nakoľko odvolací správny orgán sa po dôkladnom oboznámení
so skutkovým stavom veci ustálil na názore, že v inšpekčnom zázname popísaným konaním
nedošlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa. Podľa názoru odvolacieho správneho orgánu dňa 19.10.2017 nedošlo medzi
predávajúcim a spotrebiteľom, ohľadom zaumienenej opravy mobilného telefónu,
k uzatvoreniu zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu potom nie je možné konštatovať porušenie
§ 632 Občianskeho zákonníka a na základe nesprávneho právneho posúdenia skutkového stavu,
zakladať zodpovednosť účastníka konania za porušenie zákazu upierať spotrebiteľovi právo na
informácie.
Na základe uvedeného má odvolací orgán za spoľahlivo preukázané, že uvedeným skutkom
nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, a
teda odvolací orgán daný skutok nesprávne právne posúdil, keď ho subsumoval pod predmetné
ustanovenie zákona. Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k vypusteniu jedného
správneho deliktu, ktorým bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán pristúpil
aj k primeranej zmene výšky postihu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie; čo účastník konania
porušil.
Dňa 20.02.2018 bola inšpektormi SOI vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania
– MATRIXMOBILE, Námestie Slobody 73, Čadca, zameraná na prešetrenie písomného
podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. P - 5/2018. V rámci predmetnej
kontroly bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona
o ochrane spotrebiteľa. Uvedeného porušenia zákona sa účastník konania dopustil tým, že
reklamáciu mobilného telefónu SONY E4 E2105 IMEI: 358137066285519 uplatnenú
spotrebiteľom dňa 05.10.2017 vybavil dňa 18.10.2017 zamietnutím a vydal spotrebiteľovi
doklad o vybavení reklamácie – „Vyjadrenie k reklamácií“ zo dňa 16.10.2017, pričom v tomto
doklade neuviedol, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 7 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Za zistený nedostatok, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok.
Vo svojom odvolaní účastník konania navrhuje, aby odvolací správny orgán prvostupňové
rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové konanie. Účastník konania
namieta odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia, ktoré nemá oporu vo vykonanom
dokazovaní.
Účastník konania v ďalšom texte svojho odvolania uvádza § 634 Občianskeho zákonníka,
podľa ktorého ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi,
treba poskytnúť primeranú cenu, čím účastník konania poukázal na konštatovanie
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prvostupňového správneho orgánu ohľadom nedodržania povinnosti účastníka konania uvádzať
zákonom predpokladané informácie v písomnom potvrdení o prevzatí objednávky na dielo.
Ďalej účastník konania uvádza § 638 Občianskeho zákonníka, čím odôvodnil nemožnosť
stanovenia primeranej ceny, keďže spotrebiteľ neposkytol súčinnosť zhotoviteľovi v priebehu
procesu uskutočnenia opravy predmetného výrobku – mobilného telefónu SONY E4 E2105
IMEI: 358137066285519.
V nasledovnom texte svojho odvolania účastník konania odkazuje na § 6 ods. 1 písm. c) zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pričom prvostupňový správny orgán musí rozhodnutie podľa
ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. odôvodniť, tak aby bolo pre účastníka
konania dostatočné a presvedčivé. „Upretie práva dozvedieť sa o príčinách takéhoto
rozhodnutia odníma možnosť účastníkovi konania náležite skutkovo a právne argumentovať
proti takémuto rozhodnutiu.“ Podľa účastníka konania správny orgán nereagoval pri nariadení
záväzného pokynu na podstatné a relevantné argumenty účastníka konania a takéto rozhodnutie
je nezlučiteľné s ideou správneho konania, keďže sa správny orgán nezaoberal podstatnými
argumentami účastníka konania, alebo sa nimi zaoberal len arbitrárne.
Účastník konania v závere poukazuje na ustálenú judikatúru slovenských súdov, podľa ktorej
odôvodnenie má poskytnúť skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia. „Odôvodnenie
rozhodnutia má vysvetľujúcu povahu vo vzťahu k výroku rozhodnutia.“ Ako ďalej účastník
konania uvádza v prípade, ak odôvodnenie nemá všetky náležitosti vyžadované zákonom alebo
nekorešponduje s výrokom rozhodnutia, tak neplní funkciu presvedčivosti a rozhodnutie je
nepreskúmateľné.
K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako
príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI v rozsahu porušenia § 18
ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa spoľahlivo preukázaný a správne právne posúdený.
Účastník konania vo svojom odvolaní uvádza skutočnosti, ktoré nemajú žiaden vplyv na
spoľahlivo zistené porušenie zákona a tieto nie sú dôvodom ani pre prehodnotenie výšky
uloženej pokuty.
Odvolací správny orgán k odvolaniu účastníka konania uvádza, že podkladom k rozhodnutiu
prvostupňového správneho orgánu v tejto veci patril aj list účastníka konania s názvom
„Vyjadrenie k reklamácií“ zo dňa 16.10.2017, v ktorom konštatoval zamietnutie reklamácie
spotrebiteľa uplatnenej v prevádzkarni účastníka konania dňa 05.10.2017. Predmetná
reklamácia mobilného telefónu SONY Xperia E4/E2105 IMEI: 358137066285519 bola
zamietnutá účastníkom konania, ako nedôvodná, pričom účastník konania v doklade o vybavení
reklamácie neuviedol, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.
Odvolací správny orgán uvádza § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého ak
spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo
zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu do 66 400
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EUR. Odvolací orgán považuje pokutu po jej znížení za primeranú, uloženú v súlade so zásadou
materiálnej rovnosti vyjadrenou v § 3 ods. 5 správneho poriadku. Pokuta v danej výške zároveň
spĺňa nielen represívno-výchovnú, ale aj preventívnu funkciu.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací správny orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, preto nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 EUR. Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty
prihliadlo najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti.
Pri určovaní výšky pokuty odvolací správny orgán prihliadol na porušenie povinnosti podľa
§ 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie
výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 7 citovaného zákona tým, že
v doklade o vybavení reklamácie mobilného telefónu SONY Xperia E4/E2105 IMEI:
358137066285519 zo dňa 16.10.2017 neuviedol, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na
odborné posúdenie. Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana ekonomických
záujmov spotrebiteľa. Primárnym záujmom spotrebiteľa je funkčnosť predmetného výrobku,
pričom sa očakáva, že predmetný výrobok má vlastnosti a funkcie deklarované výrobcom
a predajcom. Zákon o ochrane spotrebiteľa zabezpečuje ochranu majetkových záujmov
spotrebiteľa stanovením záručnej doby, v ktorej má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie
výrobku voči predávajúcemu. Zákon o ochrane spotrebiteľa taktiež špecifikuje postup
predávajúceho, ktorý je povinný predávajúci dodržať pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom
a taktiež určuje, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená. Účastník konania nezákonným
spôsobom obmedzil právo spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady veci tým, že
neuviedol, komu môže spotrebiteľ po zamietnutí jeho reklamácie zaslať výrobok na odborné
posúdenie. Táto skutočnosť mala za následok zbavenie sa povinností predávajúceho, ktoré musí
dodržať podľa ustanovení § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa. Týmto konaním účastník
konania zároveň znemožnil uplatnenie nárokov spotrebiteľa voči predávajúcemu podľa § 18
ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedeným porušením zákonom predpísaného postupu
účastník konania vážnym spôsobom obmedzil oprávnenia spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú zo
zákona o ochrane spotrebiteľa pri uplatnení svojho práva na reklamáciu predmetného výrobku.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívno-výchovný, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo: SK/0224/99/2018
Dňa : 06.12.2018
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 – DAN Distribution, s.r.o., Považská
18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 162 399, kontrola vykonaná dňa 28.09.2017
v prevádzke Hudobné nástroje DAN, Považská 18, Nové Zámky, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0489/04/17 zo
dňa 23.03.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, uložená peňažná pokuta vo výške 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 18
ods. 4 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:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0489/04/17 zo
dňa 23.03.2018 m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta tak, že účastníkovi
konania DAN Distribution, s.r.o., Považská 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 162 399 ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pokutu
vo výške 400 EUR (slovom: štyristo eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30
dní od 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:04890417.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj,
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – DAN Distribution, s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške
500 EUR pre porušenie povinností podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 28.09.2017 v prevádzke Hudobné nástroje
DAN, Považská 18, Nové Zámky zistené, že predávajúci nevybavil reklamáciu spotrebiteľa
v zákonnej lehote do 30 dní od jej uplatnenia.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) preskúma napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené
vady odstráni. Podľa ods. 2 ak sú preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0489/04/17 zo dňa 23.03.2018, ako
aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny orgán
síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne a spoľahlivo
zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil k zníženiu výšky uloženého
postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia vzhľadom aj na § 3 ods. 5 Správneho
poriadku. Odvolací správny orgán zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny
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charakter pre účastníka konania bude mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené
v prvostupňovom rozhodnutí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonnej
lehote do 30 dní od jej uplatnenia; čo účastník konania porušil.
Inšpektormi SOI bola dňa 28.09.2017 v prevádzke Hudobné nástroje DAN, Považská 18,
Nové Zámky vykonaná kontrola v súvislosti s prešetrením podnetu č. 581/2017. Pri výkone
kontroly bolo zistené, že účastník konania nevybavil reklamáciu spotrebiteľa na výrobok –
ROLAND KC 60 v. č. AT61824, ktorú si uplatnil dňa 16.06.2017, ani jedným zo spôsobov
v zmysle ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa v zákonnej lehote do 30 dní
odo dňa jej uplatnenia. Predmetná reklamácia bola uplatnená z dôvodu nefungujúceho výstupu
LINE OUT. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydal spotrebiteľovi potvrdenie a reklamácia
spotrebiteľa bola zaevidovaná v evidencií o reklamáciách pod číslom 01/17. Predávajúci zaslal
spotrebiteľovi dňa 20.07.2017 písomnú výzvu na prevzatie plnenia. List je datovaný ku dňu
20.07.2017.
Uvedeným konaní došlo k porušeniu § 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.
Účastník konania v odvolaní uvádza, že potom ako servisný technik pri prešetrení reklamácie
zistil jej príčinu, bol zákazník neodkladne v lehote podstatne kratšej ako 30 dní informovaný,
že toto ako reklamáciu nie je možné uznať. Jediná chyba ktorej sa dopustili je, že ho
neinformovali písomne. Potom sa dlho neozval, až po uplynutí 30 dní. Peniaze mu vrátili po
takmer 2 rokoch používania výrobku napriek tomu, že v podstate nevedel dokázať ani dátum
nákupu ani cenu ktorú zaplatil. Je presvedčený, že za formálnu chybu si nezaslúžia pokutu 500
EUR a žiada o prehodnotenie. Za niekoľko desaťročí podnikania je toto jediný prípad a aj
v tomto prípade sa cíti šikovne podvedený.
V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu vydaného
rozhodnutia.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené
v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby
vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania objektívne zodpovedá za
porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia postupoval
podľa príslušných zákonných ustanovení.
Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu,
predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa,
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa
§ 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
Účastník konania namieta, že zákazník bol neodkladne v lehote podstatne kratšej ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie informovaný, že toto ako reklamáciu nie je možné uznať.
Odvolací orgán uvádza, že reklamáciu možno považovať za vybavenú vtedy, ak predávajúci
preukáže, že reklamačné konanie bolo ukončené jedným zo spôsobov v zmysle
ustanovenia § 2 písm. m/ zákona o ochrane spotrebiteľa. Nestačí, ak je reklamácia vybavená
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ústne, pretože podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci povinnosť
vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, čo v prípade účastníka
konania nebolo zabezpečené. Odvolací orgán uvádza, že účastník konania je povinný
postupovať v súlade s § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, a teda reklamáciu v zmysle
zákona vybaviť. Z podkladov k rozhodnutiu jednoznačne vyplýva, že spotrebiteľ si u účastníka
konania uplatnil reklamáciu výrobku ROLAND KC 60 v. č. AT61824 dňa 16.06.2017, ktorú
však účastník konania nevybavil v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od uplatnenia
reklamácie, čím porušil ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pokiaľ ide o námietku účastníka konania ohľadne výšky sankcie, tak zákon o ochrane
spotrebiteľa úplne jednoznačne uvádza v § 24 ods. 1 že: „Za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa
uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa §
9a alebo § 26 pokutu do 66 400 EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov
uloží pokutu do 166 000 EUR.“
V súlade teda s týmto ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak
došlo k porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa a je nepochybne
preukázané, že k nim došlo. Navyše bola pokuta udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej
hranici. Správny orgán pri ukladaní pokuty zvážil všetky okolnosti prípadu, závažnosť a rozsah
porušenia povinností účastníkom konania, pričom odvolací orgán považuje výšku udelenej
pokuty po znížení za primeranú.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta po znížení nie je vzhľadom na hornú
hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Jej výška je plne v súlade
s ustanovením
§ 24 ods. 5 zákona ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého: „Pri určení výšky pokuty sa prihliada
najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti.“
Účastník konania je povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými
predpismi. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti,
pričom je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby.
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 neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka
konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zrušenie vydaného
rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR. Podľa § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter protiprávneho
konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.
Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol na charakter protiprávneho konania,
závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Nevybavením
reklamácie spotrebiteľa v zákonom stanovenej lehote došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie. Tieto práva sú spotrebiteľovi
priznané v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
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Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia
zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0019/99/2018
Dňa : 06.12.2018
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 – BIS audio, s.r.o., Na
Štepnici 9657/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36037249, v zastúpení– ..........................................,
kontrola vykonaná dňa 30.08.2017 v prevádzkarni: Elektro, Požiarnická 4, Košice, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický
kraj, č. P/0382/08/17, zo dňa 27.11.2017, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 600 EUR, slovom:
šesťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 13 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie m e n í tak, že:
znenie výroku
„pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého ak sa informácie uvedené v § 10a až 12
zákona poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase
kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 5 druhov výrobkov (čistič monitorov Sanus ELM
104-X-1, nástenný držiak na reproduktor Canton Cantomount XL, slúchadlá Audio quest
NightHawk, pasívne reproduktory Sonus Faber Venere, zosilovač Wadia) v celkovej hodnote
7 204,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to
uvádzanie písomne poskytnutých informácií o vlastnostiach, o spôsobe použitia, montáže
a upozornení len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka;
nahrádza znením:
„pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého ak sa informácie uvedené v § 12 ods. 2
zákona poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase
kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 5 druhov výrobkov (čistič monitorov Sanus ELM
104-X-1, nástenný držiak na reproduktor Canton Cantomount XL, slúchadlá Audio quest
NightHawk, pasívne reproduktory Sonus Faber Venere, zosilovač Wadia) v celkovej hodnote
7 204,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to
uvádzanie písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a údržby a o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby výrobkov len v cudzom jazyku, nie
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka;
Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlo v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BIS audio, s.r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 600,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 10a ods. 1 písm. k),
§ 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
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Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 30.08.2017 v prevádzke: Elektro,
Požiarnická 4, Košice zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť pred
uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov); povinnosť podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa
informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0382/08/17, zo dňa 27.11.2017 ako
aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu spočívajúcu
v úprave právnej kvalifikácie a upresneniu zisteného porušenia povinnosti uvádzať písomne
poskytnuté informácie o spôsobe použitia a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z nesprávneho použitia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Odvolací orgán uvedené
konanie účastníka konania subsumoval pod jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty.
Skutkový stav vo vzťahu k danému porušeniu bol uvedený správne. Uvedená oprava nemá
žiadny vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia, nie je dôvodom prehodnotenia výšky
uloženej pokuty. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou predávajúceho bolo pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zabezpečiť, uvádzanie písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a údržby
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka.
Dňa 30.08.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Elektro, Požiarnická 4,
Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie
povinnosti predávajúceho:
- Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého je predávajúci 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), keď účastník konania v prevádzkarni žiadnym spôsobom
neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov;
- Podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého ak sa informácie uvedené v § 12 ods. 2 zákona
poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase
kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote
7 204,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to
uvádzanie písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a údržby
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby výrobkov len
v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S uvedenými
nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov: 5
ks čistič monitorov Sanus ELM104-X-1, á 3,-€, výrobok bol opatrený informáciami
o spôsobe použitia a údržby, tieto informácie boli uvedené v cudzom /anglickom/
jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 1 ks nástenný držiak na reproduktor
Canton Cantomount XL, á 100,-€, výrobok bol opatrený informáciou o spôsobe použitia
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a údržby výrobku v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 1 ks
slúchadlá AudioQuest NightHawk, á 599,-€ výrobok bol opatrený informáciami
o spôsobe použitia a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia
alebo údržby výrobku „Do not use NightHowk while operating a wehicle, crossing the
street....“/ v cudzích jazykoch, informácie neboli uvedené v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. 1 ks pasívne reproduktory Sonus Faber Venere 3.0, á 2.990,-€, výrobok
bol opatrený informáciami o spôsobe použitia a údržby a o nebezpečenstve, ktoré
vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby výrobku /CONNECTION
INSTRUCTIONS „This operation must be carried out with all equipment switched
off!....“/, v cudzích jazykoch, informácie neboli uvedené v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. 1 ks zosilňovač Wadia a315, á 3.500,-€, výrobok bol opatrený
informáciami o spôsobe použitia a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z nesprávneho použitia alebo údržby výrobku /Warning: „Loud spekaer terminals are
hazardous live and present a risk of electric shock....“/, v cudzích jazykoch, informácie
neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o
ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania žiada, aby správny orgán rozhodol postupom podľa § 57 ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, tak že odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, alebo
aby v tejto veci postupom podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku rozhodla Slovenská obchodná
inšpekcia. Účastník konania toto odvolanie podáva z dôvodu, že Inšpektorát SOI v Košiciach
nesprávne právne vec posúdil tým, že nesprávnym spôsobom aplikoval správne ustanovenie
právneho predpisu. Účastník konania sa v plnom rozsahu pridržiava vyjadrenia správneho
orgánu zo dňa 20.11.2017 ako aj vyjadrenia zo dňa 04.09.2017, pričom účastník konania má za
to, že Inšpektorát SOI v Košiciach na jeho vyjadrenia dostatočne neprihliadol (aj keď ich
v odôvodnení rozhodnutia cituje) a tieto v napadnutom rozhodnutí dostatočne nereflektoval.
Účastník konania je názoru, že výška uloženej pokuty je neprimeraná. Účastník konania tvrdí,
že by bolo na mieste žiadnu pokutu neukladať, resp. uložiť nižšiu pokutu ako 600,- EUR.
Účastník konania v celom rozsahu nenamieta skutkové zistenia inšpektorov SOI v Košiciach
a uznáva svoje pochybenie, avšak zároveň dodáva, že k porušeniu povinnosti došlo iba
z nepozornosti a v žiadnom prípade nemal záujem poškodzovať spotrebiteľov, resp. inak ich
ukracovať na ich právach. Účastník konania taktiež dodáva, že riadne a včas splnil všetky
povinnosti, ktoré mu boli uložené a odstránil všetky zistené nedostatky. Do reklamačného
poriadku, účastník konania doplnil článok o alternatívnom riešení sporov. Účastník konania
uvádza, že jeho spoločnosť v čase kontroly disponovala všetkými potrebnými dokladmi (bližšie
popísanými v inšpekčnom zázname) k jednotlivým výrobkom v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, avšak z dôvodu zlyhania ľudského faktoru, konkrétne zamestnanca, tieto doklady
neboli inšpektorom SOI predložené. Účastník konania uvádza, že všetky potrebné dokumenty,
ktorých absencia bol vytýkaná, má (a aj v čase kontroly mal) uložené na centrálnom úložisku servery, ktoré vždy priamo pri predaji vytlačí vo forme samolepky, ktorá sa nalepí na obal
daného tovaru. Účastník konania uvádza, že jeho zamestnanec, ktorý bol pri kontrole pochybil
a nevedel predmetné doklady narýchlo dohľadať, pričom vedúci predajne v tom čase nebol
prítomný. Účastník konania dodáva, že v prípade jeho tovarov sa jedná o špeciálne výrobky,
ktorých inštaláciu zahŕňa v cene, pričom jeho zamestnanci zákazníkovi na ňom označenom
mieste inštalácie konkrétne zariadenia priamo nainštalujú, predvedú, zaškolia, poučia užívateľa
o spôsobe riadneho užívania a obsluhy a preto nie je možné, aby zákazník pri kúpe výrobku
nedodržal návod na obsluhu a montáž alebo nebol informovaný o vlastnostiach výrobku (a teda
by nemalo dôjsť k akémukoľvek ohrozeniu majetku spotrebiteľa pri nesprávnom použití
výrobku alebo montáži), naopak dostáva ho v nadštandardnej forme v zmysle vyššie uvedených
informácií. Účastník konania uvádza, že napriek všetkým vysvetleniam, akceptuje zistené
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nedostatky a ku každému z výrobkov účastník konania okamžite zadovážil, aby sa prikladali
potrebné doklady v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, bez ohľadu na jednoduchosť ich
prevedenia a využitia. Účastník konania je názoru, že v danom prípade nedošlo k takému
porušeniu práv spotrebiteľa aby bolo nutné udeľovať akúkoľvek sankciu v podobe finančnej
pokuty, keďže samotné prejednanie orgánom kontroly je pre účastníka konania dostatočným
poučením pre to, aby sa v budúcnosti obdobných pochybení nedopustil. Účastník konania
akúkoľvek pokutu považuje za neprimeranú a nezodpovedajúcu zisteniam protiprávneho stavu
a charakteru zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa názoru účastníka konania nebola spôsobená
spotrebiteľom žiadna (minimálna) ujma, s prihliadnutím na okamžitú nápravu zistených
nedostatkov a charakter závažnosti porušení. Účastník konania žiada aby sa prihliadlo na
charakter a závažnosť porušení povinností a ich následky, počet výrobkov so zistenými
nedostatkami, ako aj na druh a účel informácií ktoré v rozpore s uvedenou právnou úpravou
neboli na predmetných výrobkoch spotrebiteľom poskytnuté. Predajnú cenu výrobkov účastník
konania nepovažuje za smerodajnú a relevantnú. Absencia týchto informácií podľa názoru
účastníka konania nemohla viesť k ohrozeniu majetku a zdravia spotrebiteľov, nakoľko
používanie predmetných výrobkov nie je spojené so zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia
a majetku. Na záver účastník konania opätovne uvádza že samotné prejednanie orgánom
kontroly je dostatočným poučením, a preto je názoru, že by jeho spoločnosti nemala byť
uložená žiadna pokuta, nakoľko takýto postup umožňuje § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa,
aby bola uložená pokuta v sume nižšej ako 600,-EUR. Účastník konania uvádza, že vzhľadom
na všetky vyššie uvedené skutočnosti má za to, že rozhodnutie o uložení pokuty je nesprávne
a navrhuje, aby bolo rozhodnuté tak, že mu pokuta nebude uložená alebo, že pokuta bude
znížená.
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého
rozhodnutia v súvislosti s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v
odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti
za zistené nedostatky. Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie
sankcie zo strany správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového
rozhodnutia.
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 § 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.“
Podľa § 13 uvedeného zákona „Ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.“
Vyššie uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov, čím bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania uvedené povinnosti nesplnil. 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
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preto pristúpil k uloženiu pokuty. Účastník konania je objektívne zodpovedný za zistený stav a
námietky subjektívneho charakteru nemožno akceptovať ako odvolací dôvod.
K námietke účastníka konania, že „...Inšpektorát SOI v Košiciach nesprávne právne
posúdil vec tým, že nesprávnym spôsobom aplikoval správne ustanovenie právneho predpisu.“
odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní skutkového stavu a podkladových materiálov zmenil
právnu kvalifikáciu zisteného skutku, tak ako to je uvedené vo výroku rozhodnutia a tým
odvolací orgán uvedené konanie subsumoval pod jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty
správneho deliktu. Ustanovenie § 13 v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane
spotrebiteľa ustanovuje povinnosť uvádzať písomne poskytnuté informácie o spôsobe použitia
a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia, v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností
uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
30.08.2017 zistené, že sa v ponuke na predaj sa v čase kontroly nachádzalo 5 druhov výrobkov
(čistič monitorov SANUS ELM104-X-1, nástenný držiak na reproduktor Canton Cantomount
XL, slúchadlá AudioQuest NightHawk, pasívne reproduktory Sonus Faber Venere, zosilňovač
Wadia) v celkovej hodnote 7 204,00 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení
informačných povinností a to uvádzanie písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia
a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia len v cudzom jazyku, nie
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
K námietke účastníka konania „...k pochybeniu došlo iba z nepozornosti a v žiadnom
prípade sme nemali záujem poškodzovať spotrebiteľa...“ odvolací orgán má za to, že účastník
konania zodpovedá za porušenie (nedbanlivosť úmysel) zákonnej povinnosti na základe
objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť
sa uvedeným subjektívnych dôvodov v podanom odvolaní.
K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č.
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná
osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu.“ Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania
dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod
prehodnotenia či odpustenia výšky uloženej pokuty.
Na námietku účastníka konania ,,...Spoločnosť disponovala v čase kontroly všetkými
potrebnými dokladmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, avšak z dôvodu zlyhania
ľudského faktoru (zamestnanca) neboli pri kontrole tieto dokumenty predložené...“ odvolací
orgán má za to, že pochybením zo strany zamestnanca mohlo dôjsť najmä k ohrozeniu zdravia
a majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri nesprávnom používaní.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Odvolací
orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 30.08.2017. Za
zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Povinnosťou účastníka
konania bolo už pri vzniku podnikateľskej činnosti vykonať zaškolenie zamestnancov tak, aby
nedochádzalo k porušovaniu zákonnej povinnosti.
K žiadosti účastníka konania o odpustenie (resp. neuloženie) alebo zníženie uloženej
pokuty, odvolací orgán odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého
je správny orgán v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť
k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu. Vzhľadom na uvedené nie je možné
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pristúpiť k účastníkom konania požadovanému odpusteniu uloženej pokuty. Čo sa týka
samotnej výšky sankcie odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia
povinností. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane
mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že
pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto
uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi
stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru
zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky spôsobené
spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške
v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-výchovný účinok.
Odvolací orgán dodáva, že orgán dozoru môže za porušenie povinností uvedených v zákone
o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu až do výšky 66 400 €. Nakoľko účastník konania porušil
2 ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán má za to, že uložená pokuta je
primeraná, zohľadňujúca všetky zistené okolnosti v súlade so základnou zásadou primeranosti.
Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty zobral do úvahy počet výrobkov – 5 druhov
výrobkov a celkovú hodnotu výrobkov – 7 204,00 €, u ktorých bolo zistené porušenie
povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa
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 predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu
až do výšky 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nedodržanie informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom
a to neposkytnutím informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred
uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane
jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov.
Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu
informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov.
Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za
dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na
okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil aj porušenie povinnosti písomné
informácie podľa § 13 uvedeného zákona uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Nesplnením informačných povinností účastníka konania v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé
informácie. Absencia prekladu písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a údržby
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a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby do kodifikovanej
podoby štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia a majetku spotrebiteľa
znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho nesprávnom použití.
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.
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.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívny, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci,
na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS- 03820817.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej plnenie
vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0152/99/2018
Dňa : 22.11.2018
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 – ATOMIA s.r.o., Južná trieda 31, 040 03
Košice, IČO: 36 217 069, kontrola vykonaná dňa 03.10.2017, v prevádzkarni Realitná
kancelária ATOMIA, Orlia 11, Košice a internetovej stránky www.atomia.sk, kontrola
ukončená dňa 26.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický
kraj, č. P/0466/08/17, zo dňa 06.02.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 1.000,- €, slovom:
jedentisíc eur, pre porušenie ustanovení § 4 ods. 2 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0466/08/17, zo dňa
06.02.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ATOMIA s.r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 1.000,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4 ods. 2 písm. c),
§ 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo kontrolou dňa 03.10.2017, v prevádzkarni Realitná kancelária
ATOMIA, Orlia 11, Košice a internetovej stránky www.atomia.sk, kontrola ukončená dňa
26.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu zistené, že účastník konania
porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky; povinnosť uviesť na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste sídlo predávajúceho; povinnosť spotrebiteľa riadne informovať
o podmienkach a spôsobe reklamácie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nepoužívať nekalé obchodné
praktiky; uviesť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste sídlo predávajúceho; spotrebiteľa
riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie; čo účastník konania porušil.
Dňa 03.10.2017 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly prevádzkarni Realitná kancelária
ATOMIA, Orlia 11, Košice a internetovej stránky www.atomia.sk. Kontrola bola ukončená dňa
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26.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj, prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu.
Všeobecné obchodné podmienky boli uvedené na internetovej stránke predávajúceho,
pričom spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred vyplnením objednávky, ale nemal
možnosť ovplyvniť ich obsah. Išlo teda o spotrebiteľskú zmluvu. Vyhodnotením obsahu
všeobecných obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci
nezabezpečil dodržanie zákazov predávajúceho v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona
o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalé obchodné
praktiky, v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona,
keď účastník konania na svojej internetovej stránke www.atomia.sk v časti „Cenník – provízia“
uvádzal podmienku, ktorá bola spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Uvedené bolo zistené v nasledovnom: „Výška
provízie je nasledovná: 3-5% z predajnej ceny, minimálne 1.000,- €.“
Uvedená podmienka vykazuje znaky klamlivej obchodnej praktiky podľa § 8 ods. 1
písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého sa považuje obchodná praktika za
klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny. V zmysle
ustanovenia § 10a ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je zároveň predávajúci povinný
pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu služby,
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť predajnú cenu služby, alebo ako
vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob akým sa vypočíta.
Vymedzením percentuálneho rozmedzia sadzby teda nebol spotrebiteľ jasne a zrozumiteľne
oboznámený so spôsobom výpočtu ceny za služby poskytované účastníkom konania, pričom
uvedené konanie mohlo spotrebiteľa uviesť do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že účastník konania porušil povinnosť podľa
ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je predávajúci
povinný uviesť na vhodnom alebo trvale viditeľnom mieste sídlo predávajúceho.
Zároveň bolo vykonanou kontrolou zistené porušenie povinnosti účastníka konania ako
predávajúceho v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle
ktorého je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe
reklamácie, keď účastník konania na internetovej stránke www.atomia.sk v Reklamačnom
poriadku neinformoval spotrebiteľa riadne o podmienkach a spôsobe reklamácie, a to
uvedením:
„11. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 10. tohto Reklamačného
poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote
objektívne možné zabezpečiť, je kancelária REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti ATOMIA
s.r.o. povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych
dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Kancelárii ATOMIA s.r.o.“,
„15. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad
najneskôr do tridsiatich dní (30) kalendárnych od dátumu začatia reklamačného konania, tzn.
vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu
11. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) kalendárnych
dní od dátumu začatia reklamačného konania.“
Uvedené podmienky sú v rozpore s ustanoveniami § 18 ods. 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého sa po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamácia vybaví
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom po uplynutí lehoty
na vybavenie reklamácie má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
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nový výrobok a taktiež v rozpore s ust. § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle
ktorého je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia 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 uvádza, že nesúhlasí s porušením zákazu podľa § 4
ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko ako je uvedené v inšpekčnom zázname,
kontrolou zmlúv bolo zistené, že presná výška odmeny sa dohodne pri uzatváraní Zmluvy
o sprostredkovaní služieb súvisiacich s predajom nehnuteľností, z čoho vplýva, že spotrebiteľ
je pred podpisom zmluvy oboznámený s rozsahom poskytnutých služieb aj o presnej výške
odmeny a môže sa rozhodnúť takúto zmluvu neuzavrieť. Každá provízia je dojednávaná
osobitne, nakoľko každý klient má iné požiadavky na výšku a spôsob poskytnutých služieb,
z ktorých vyplýva aj výška provízie. Táto výška provízie je riadne vysvetlená každému
klientovi a následne po oboznámení potvrdená klientom písomnou zmluvou. Účastník konania
opätovne poukazuje na to, že spotrebiteľ pred obchodnou transakciou je oboznámený s výškou
provízie a rozsahom služieb a preto nemôže urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré
by inak neurobil. Účastník konania uvádza, že cenník uvedený na internetovej stránke slúži len
na informačné účely, rovnako ako iné subjekty uvádzajú v reklamách alebo aj na svojich
stránkach cenu „cena už od xxx EUR“ a pri konkrétnom produkte alebo službe a uzatváraní
zmluvy má spotrebiteľ predloženú konečnú cenu, kedy sa stále môže rozhodnúť neurobiť
rozhodnutie o obchodnej transakcii bez akejkoľvek pokuty. Účastník konania tiež uvádza, že
ceny nehnuteľností sú na webovej stránke uvedené pri každej nehnuteľnosti ako ceny konečné
vrátane provízie ako aj vrátane rozsahu poskytnutých služieb a preto nie je možné, aby bol
priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu alebo aby uskutočnil rozhodnutie, ktoré by inak
neurobil a má za to, že spotrebiteľ je jasne a zrozumiteľne oboznámený s konečnou predajnou
cenou vrátane rozsahu poskytnutých služieb a v prípade prejavenia záujmu je s ním podpísaná
jasná a zrozumiteľná zmluva o sprostredkovaní. K zvyšným porušeniam konštatovaným
v napadnutom rozhodnutí účastník konania uvádza, že sa jednalo len o formálne nedostatky,
ktoré boli po upozornení ihneď odstránené.
Záverom účastník konania uvádza, že zistené porušenia nepovažuje za natoľko závažné
a žiada o zníženie sankcie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v
celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo
preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je
rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.
Vyššie popísaným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práv spotrebiteľa,
čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane
spotrebiteľa.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie
používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 vyššie zákona o ochrane spotrebiteľa nekalé obchodné
praktiky sú zakázané.
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa za nekalú obchodnú praktiku
sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna
obchodná praktika podľa § 9.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa obchodná praktika
sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je
preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
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priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k
spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody.
Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto
podnikania fyzickej osoby,...“
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne
informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.“
Odvolací správny orgán zhodne s prvostupňovým správnym orgánom uvádza, že uvedením
výšky provízie v cenníku len v percentuálnom rozpätí, resp. určením minimálnej výšky, a to
bez toho, aby účastník konania uviedol spôsob stanovenia konkrétnej výšky provízie (napr.
hodnota nehnuteľnosti, poskytnuté služby a i.), mohlo spotrebiteľa uviesť do omylu pred
vykonaním obchodnej transakcie a tak zapríčiniť, že urobí spotrebiteľ rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, nakoľko spotrebiteľ tak nedisponuje jasnou a presnou
informáciou na základe akých kritérií je určená provízia pre účastníka konania.
Porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík, v dôsledku ktorého môže
spotrebiteľ urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, hodnotí odvolací
správny orgán ako závažné vzhľadom na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi.
Nedodržaním odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho došlo ku zhoršeniu postavenia
a právnej ochrany spotrebiteľa. Odvolací správny orgán uvádza, že používanie nekalých
obchodných praktík pri konaní so spotrebiteľom, je zásahom do práv spotrebiteľa chránených
zákonom. Po vyhodnotení charakteru nesprávnym spôsobom poskytnutých informácií sa
pritom jedná o dôležité údaje, ktoré spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom rozhodovaní sa
pri kúpe výrobku – resp. služby (cena služby, rozsah služieb, výška zľavy poskytnutej zo strany
predávajúceho na výrobok a pod.).
Čo sa týka námietky účastníka konania, že z jeho strany došlo k okamžitej náprave a zistené
nedostatky odstránil, odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany účastníka konania
síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je povinnosťou
kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná osoba je
povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite
nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote
správu inšpektorátu.“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa
účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil
svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje
ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež
poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu
objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné
okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým
znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa
preukazuje len porušenie právnej povinnosti.
Čo sa týka výšky uloženej pokuty odvolací orgán poukazuje na požiadavku podľa § 3 ods.
5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným
spôsobom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací
orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri
udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
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zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú
zistenému skutkovému stavu.
Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti. Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazov zo strany účastníka
konania, v dôsledku ktorých používal nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľskej zmluve. Pri
rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na to, že účastník konania vo vzťahu ku
spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany. Spotrebiteľ často vzhľadom
na nedostatok skúsenosti v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne
schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho
v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany
predávajúceho poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany
v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je vyjadrená zákazom používania neprijateľných
obchodných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola
naplnená. Pri stanovení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie zákazu nekalej
obchodnej praktiky vo vzťahu k cene, keď ju nemožno bez pochybností vopred určiť, čo
odvolací orgán hodnotí ako závažne porušenie zákona.
Účel zákona stanovujúci predmetný zákaz nekalých obchodných praktík sledujúci
posilnenie dôvery spotrebiteľov pri realizovaní ich nákupov, nebol konaním predávajúceho
naplnený. Obchodné praktiky možno definovať ako činnosti súvisiace s reklamou, predajom
alebo dodávkou produktu primeranému spotrebiteľovi, ktoré zahŕňajú vlastné akékoľvek
činnosti, opomenutia, spôsoby správania, vyjadrenia alebo obchodnú komunikáciu, vrátane
reklamy a marketingu, ktorú vykonáva predávajúci. Pri nekalej obchodnej praktike sa tieto
činnosti považujú za neprijateľné voči spotrebiteľovi. Za priemerného spotrebiteľa sa podľa
výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, ktorý je priemerne dobre
informovaný a primerane vnímaný a opatrný, pričom sa berú do úvahy spoločenské, kultúrne
a jazykové faktory. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu
zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez
ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Odvolací orgán prihliadol aj na porušenie ustanovení § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa, keď chýbali údaje o sídle predávajúceho ako účastníka konania. Tým, že účastník
konania ako predávajúci neposkytol vo vzťahu k spotrebiteľovi kompletné informácie ohľadom
označenia predávajúceho, došlo k porušeniu jeho práv na úplné riadne a pravdivé informácie
o identifikačných údajoch predávajúceho.
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Odvolací orgán prihliadol pri ukladaní výšky pokuty na možné následky poskytnutia
nesprávnych informácií o podmienkach a spôsobe reklamácií, ktoré neboli v súlade
s ustanoveniami § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa a príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka. Spotrebiteľ tak bol jednoznačne 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 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.
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,
KS-379,VS-04660817.
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.

