Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo: SK/0119/99/2018

Dňa : 01.03.2019

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 – ATRIA SK, s.r.o., sídlo – Mudroňa 5,
011 38 Žilina, IČO: 45 473 480, kontrola vykonaná dňa 21.11.2017 vo vyššie uvedenom sídle
účastníka konania, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0383/05/2017, zo dňa 29.01.2018, 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 1 500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 11
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

r o z h o d o l:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0383/05/2017, zo dňa
29.01.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ATRIA SK, s.r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 1 500 € pre porušenie povinností podľa § 4 ods. 11 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo
pri kontrole vykonanej dňa 21.11.2017 v sídle spoločnosti ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5,
011 38 Žilina zistené, že účastník konania ako predávajúci nerešpektoval zákaz žiadať a prijať
úhradu od spotrebiteľa za dodaný výrobok, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) preskúma napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené
vady odstráni. Podľa ods. 2 ak sú preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nežiadať alebo neprijať od
spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, ktorý si spotrebiteľ neobjednal; čo účastník konania
porušil.
Dňa 21.11.2017 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v sídle spoločnosti
ATRIA SK, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina kontrolu, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý
zodpovedá účastník konania.
Nedodržali ste dodržanie zákazu pre predávajúceho:
Podľa § 4 ods. 11 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci žiadať alebo prijať od
spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou
dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa u účastníka konania –
predávajúceho: ATRIA SK, s.r.o., sídlo – P. Mudroňa 5, 011 38 Žilina, dňa 21.11.2017 v jeho
sídle v súvislosti s prešetrením podnetu spotrebiteľa P-891/2017, zistené, že v zmysle
objednávky č. 27202 zo dňa 13.11.2017 realizovanej prostredníctvom webového sídla
www.atria.sk (prevádzkovaného účastníkom konania) bol objednaný tovar „Príložný termostat
SALUS AT10F“ (1ks) (spolu s ďalšími výrobkami: „SALUS T105RF (1ks)“, „Salus 11500
(1ks)“, Aquart 25/6/180 (1ks)“, „SALUS 091FLRF (1ks)“), na faktúre a dodacom liste
č. 21704814 zo dňa 13.11.2017 bol uvedený „SALUS AT 10F Termostat pre čerp. s kapilárou
230V 30-90°C -A“ (pod kódom „312035“), no v skutočnosti bol spotrebiteľovi, po zaplatení
predmetných výrobkov a po vystavení faktúry a dodacieho listu, dodaný tovar „EMOS
Capillary sensor thermostat Order kóde P5682 (1ks)“, z čoho vyplýva, že spotrebiteľovi bol
dodaný tovar, ktorý sa nezhodoval s objednaným, uvedeným aj vo faktúre a v dodacom liste
(keď bol objednaný a fakturovaný určitý tovar, no v skutočnosti bol dodaný iný tovar), čím
došlo zo strany účastníka konania ako predávajúceho k nerešpektovaniu zákazu žiadať a prijať
úhradu od spotrebiteľa za dodaný výrobok, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa,
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že je stále len začínajúcim podnikateľom
v oblasti predaja tovaru spotrebiteľom, pričom všetky úkony smerujúce k zákazníkom robí
v dobrej viere a úmysle dodržať všetky zákonné ustanovenia bez akéhokoľvek úmyslu zákon
porušiť alebo ukrátiť spotrebiteľa na jeho právach. O kvalite ním poskytovaných služieb svedčí
aj spokojnosť jeho zákazníkov, ktorí opätovne na jeho stránkach nakupujú. Pokuta, ktorá bola
uložená je však s ohľadom na zistené porušenie, podľa názoru účastníka konania neprimerane
vysoká.
Účastník konania si je vedomý porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa vyplývajúceho
z napadnutého rozhodnutia, kedy omylom dodal zákazníkovi iný tovar, ako si objednal a je
ochotný a pripravený znášať následky s tým súvisiace, avšak v tomto konkrétnom prípade došlo
k pochybeniu v sklade, keď skladník omylom vydal tovar s iným názvom, napriek skutočnosti,
že išlo i ten istý výrobok. Uvedené účastník konania riešil voči skladníkovi pracovnoprávnym
postihom. Ďalej účastník konania vo svojom odvolaní poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 5
zákona o ochrane spotrebiteľa a ustanovenie § 15 ods. 5 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 prevádzkovaných priestorov predávajúceho. Má za to, že SOI pri
ukladaní pokuty nepostupovala v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení, nakoľko
nebrala do úvahy nasledovné skutočnosti: a) internetový obchod za celú dobu svojej prevádzky
nikdy predtým neporušil § 4 ods. 11 zákona o ochrane spotrebiteľa; b) porušenie povinností
bolo okamžite odstránené, protiprávny stav odstránený; c) porušenie nebolo spôsobené
úmyselne resp. s cieľom obohatiť sa alebo poškodiť spotrebiteľa; d) spotrebiteľovi nebola
spôsobená ujma, nakoľko došlo k náprave.
Podľa názoru účastníka konania by nemalo byť úlohou SOI odrádzať podnikateľov príliš
vysokými pokutami, práve naopak mal by kontrolované subjekty prostredníctvom primeraných
pokút vychovávať. Rovnako tak by mal správny orgán zvážiť pri výške pokuty povahu
kontrolovaného subjektu, jeho doterajšie správanie voči spotrebiteľom, jeho kredit
u zákazníkov a v neposlednom rade aj tú skutočnosť, že kontrolovaný subjekt protiprávny stav
okamžite odstránil a nepochybne napravil.
Poukazuje na skutočnosť, že porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa vzniklo omylom
jednej osoby, nemalo trvajúci charakter, bolo jednorázové a najmä nie úmyselné. Dodáva, že
ide o spoločnosť, ktorá v žiadnom prípade nemá v záujme zamieňať zákazníkom tovar, nakoľko
by to len znížilo jej vážnosť na trhu, právo naopak, snaží sa vždy objednávky svojich

zákazníkov vybaviť k ich spokojnosti a vyjsť im v ústrety. Preto žiada SOI, aby prehodnotila
výšku udelenej pokuty a túto primerane znížila. V závere svojho odvolania účastník konania na
základe vyššie uvedeného v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok žiada,
aby odvolací orgán rozhodnutie SOI zrušil a vec vrátil SOI na nové prejednanie a rozhodnutie.
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 zmenu alebo zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 4 ods. 11 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať
od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický
obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.“
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za porušenie
zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže prihliadať
na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom odvolaní.
Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon
a zabezpečiť jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti.
K tvrdeniu účastníka konania, v ktorom uviedol, že je stále len začínajúcim podnikateľom
v oblasti predaja tovaru spotrebiteľom odvolací orgán uvádza nasledovné. ATRIA SK, s.r.o. je
podnikateľský subjekt s predmetom činnosti – kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) od roku 2010 a preto nemožno účastníka konania z objektívneho
časového hľadiska považovať za začínajúceho podnikateľa.
Ďalej odvolací orgán k tvrdeniu účastníka konania, že v danom prípade nešlo o úmyselné
porušenie zákona uvádza, že zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku
zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej
povinnosti, nakoľko sa jedná o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť účastníka konania.
Preto je v tomto smere irelevantné, či jeho protiprávne konanie bolo zapríčinené úmyselne alebo
nie.
Účastník konania vo svojom odvolaní nepopiera zistený nedostatok. Vysvetlenie príčiny
vzniku nedostatku, zavineného pochybením zamestnanca účastníka konania, nie je liberačným
dôvodom z nepochybne zisteného skutkového stavu veci, rovnako aj pracovnoprávny postih
účastníka konania voči danému zamestnancovi, nakoľko v zmysle § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom
znení je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť zistené
nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať
o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru.
Odvolací orgán má za to, že nedošlo k odstráneniu protiprávneho skutkového stavu veci,
nakoľko ako aj vyplýva z inšpekčného záznamu zo dňa 21.11.2017, po tom, čo bol inšpektorom
SOI (ktorí si ako spotrebitelia, prostredníctvom webového sídla účastníka konania, objednali
výrobok – termostat: „SALUS T105RF“) v skutočnosti predaný iný výrobok než ako ten, ktorý
si objednali (t. j. výrobok „EMOS Wireless Thermostat“), boli inšpektori SOI počas kontroly
konateľom spoločnosti ATRIA SK, s.r.o. informovaní, že výrobok im bol nesprávne vydaný
skladníkom a bude im vymenený za ten, ktorý si objednali, no do konca kontroly tento prísľub
nebol zrealizovaný. Tvrdenie účastníka konania o okamžitom odstránení zisteného nedostatku
je preto nenáležité, náprava nebola vykonaná a spotrebiteľovi bola spôsobená ujma prijatím
úhrady za dodaný výrobok, ktorý si neobjednal (SALUS a EMOS sú dvaja samostatní
výrobcovia elektrovýrobkov).
K tvrdeniu účastníka konania, v ktorom uviedol „internetový obchod za celú dobu svojej
prevádzky nikdy predtým neporušil § 4 ods. 11 zákona o ochrane spotrebiteľa“ odvolací orgán
uvádza nasledovné. Dňa 02.01.2018 nadobudlo právoplatnosť a dňa 01.02.2018 sa stalo

vykonateľným rozhodnutie č. P/0290/05/2017 zo dňa 10.11.2017, ktorým bola spoločnosť
ATRIA SK, s.r.o. vinená za rovnaké porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, teda za porušenie
§ 4 ods. 11 so zistením, že viacerí spotrebitelia si prostredníctvom webového sídla,
prevádzkovaného účastníkom konania, objednali termostat SALUS, ale bol im dodaný výrobok
inej značky. Predmetné konanie bolo datované na obdobie február 2017. Na základe vyššie
uvedeného sa vyjadrenie účastníka konania o minulom neporušení citovaného ustanovenia, javí
ako nepravdivé.
V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie uloženej pokuty, odvolací orgán
odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán
v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie
v zákonom stanovenom rozsahu. Vzhľadom na uvedené nie je možné pristúpiť k účastníkom
konania požadovanému zníženiu uloženej pokuty. Čo sa týka samotnej výšky sankcie odvolací
orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania,
závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú
správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje
k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny
orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím
na vzniknuté či hroziace následky spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom
uložená odôvodnene, v adekvátnej výške v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty
očakáva represívno-výchovný účinok.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadal. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname
zo dňa 21.11.2017.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Správny orgán v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza, že pri určení výšky pokuty
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti podľa § 24 ods. 5 cit. zákona. Spôsob protiprávneho konania
spočíva v porušení zákazu zo strany účastníka konania, v dôsledku ktorého žiadal a prijal
úhradu na dodaný výrobok od spotrebiteľa, ktorý si tento neobjednal, keď bol dodaný tovar,
ktorý sa nezhodoval s objednaným (uvedeným aj vo faktúre aj v dodacom liste). Závažnosť
protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením rešpektovania zákazu žiadať
a prijať úhradu od spotrebiteľa len za dodaný tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal, garantoval
spotrebiteľovi právo na ochranu pred dodávkami výrobkov, ktoré si spotrebiteľ neobjednal,
pričom dôkazné bremeno o tom, že si predmetný výrobok spotrebiteľ objednal a tento
objednaný výrobok mu bol aj dodaný, zaťažuje predávajúceho. Pri určení výšky pokuty boli
zohľadnené následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajúce v porušení práva
spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov, a to priamym spôsobom prijatím úhrady
za dodaný výrobok spotrebiteľovi, ktorý si ho neobjednal, čím mohlo dôjsť k reálnemu

poškodeniu spotrebiteľa na jeho právach. Po zohľadnení miery v akej je dané protiprávne
konania spôsobilé ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho základné práva, nemožno
uvedené konanie účastníka konania považovať za menej závažné porušenie zákona. Z hľadiska
miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť
za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Charakter protiprávneho konania
predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré
bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté. Konaním účastníka
konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k objednaných a dodaným
výrobkom, čo môže spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo
strany predávajúceho, poškodiť. Zároveň bolo zobrané do úvahy, že sa účastník konania sa
porušenia § 4 ods. 11 zákona o ochrane spotrebiteľa nedopustil prvýkrát. Účelom zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, je
zabezpečenie pre každého spotrebiteľa právo na ochranu jeho ekonomických záujmov.
Preukázaním vyššie uvedeného nedostatku nebol tento účel v zákonom stanovenej miere
dosiahnutý.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS03830517.

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0368/99/2018

Dňa : 27.02.2019

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 – Vasil Geletej - SIMI, Sládkovičova
929/13, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 37 185 454, kontrola vykonaná dňa
22.05.2018 v prevádzke Stánok ovocia a zeleniny, Vasil Geletej – SIMI, Bratislavská 67, Most
pri Bratislave, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0102/01/2018 zo dňa 24.07.2018, 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 300 EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 18 ods. 1, vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

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 Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0102/01/2018 zo dňa
24.07.2018, potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Vasil Geletej - SIMI – peňažnú
pokutu vo výške 300 EUR pre porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Dňa 22.05.2018 bola v prevádzke Stánok ovocia a zeleniny, Vasil Geletej – SIMI, Bratislavská
67, Most pri Bratislave vykonaná kontrola. Pri výkone kontroly bolo zistené, že reklamačný
poriadok nebol v kontrolovanej prevádzke umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo umiestniť reklamačný poriadok
na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil.
Dňa 22.05.2018 bola v prevádzke Stánok ovocia a zeleniny, Vasil Geletej – SIMI, Bratislavská
67, Most pri Bratislave, vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 22.05.2018.

Pri výkone kontroly bolo zistené, že reklamačný poriadok nebol v kontrolovanej prevádzke
umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 18 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že reklamačný poriadok nemal vystavený, lebo
nemal vedomie o tom, že ho musí mať v malej prevádzke v zelovoci. Mal už nespočetné
množstvo kontrol a nikto z nich ho neupozornil na reklamačný poriadok. Mrzí ho to, ale tým
neutrpel žiaden zákazník, pretože reklamácie vybavuje okamžite spôsobom, aký si žiada
zákazník vrátením peňazí alebo výmenou tovaru. Nikdy nemal žiadnu sťažnosť od zákazníkov
kvôli reklamácií na úradoch, a preto žiada o zníženie pokuty, nakoľko pokuta bola vyrúbená
v príliš vysokej sume. Nevznikal žiadna škoda žiadnemu zákazníkovi a pokuta nezodpovedá
danému previneniu. Nedostatok nebol odstránený.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
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. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia
postupoval podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.
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.
Na námietku účastníka konania, ohľadne výšky pokuty, odvolací orgán uvádza, že táto je
uložená podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, kde sa 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 porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. Navyše bola pokuta
udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej hranici. Odvolací orgán k tomu ešte uvádza, že
porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností bolo vykonanou kontrolou
spoľahlivo preukázané, čo účastník konania v podanom odvolaní ani nespochybňuje, a teda
k uloženiu pokuty bol správny orgán povinný pristúpiť.
Ďalej účastník konania poukázal na to, že nemal vedomie o tom, že ho musí mať v malej
prevádzke. V tejto súvislosti odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za
zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na
zavinenie. Účastník konania ako podnikateľ má povinnosť podľa odvolacieho orgánu poznať
právne predpisy, ktoré upravujú jeho činnosť a riadiť sa nimi, a to od začiatku podnikania počas
celej doby jeho podnikania. Nie je povinnosťou štátnych orgánov upozorňovať podnikateľov
na ich povinnosti.
Účastník konania namieta, že nevznikla žiadna škoda žiadnemu zákazníkovi. Odvolací orgán
poukazuje na to, že vznik škody pri porušení povinností účastníka konania nie je skutočnosť
nevyhnutná na to, aby mohla byť uložená sankcia.
Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že zistený nedostatok bol odstránený. 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.
Čo sa týka výšky uloženého postihu, prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta vo výške 300 EUR nie je vzhľadom na
hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Účastník konania je
povinný vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonnými predpismi. Výška uloženej
pokuty zodpovedá charakteru a rozsahu porušenia povinnosti, pričom je uložená na dolnej
hranici zákonnej sadzby a odvolací orgán ju nemá dôvod znížiť.
Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený
skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa 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 to, že sprístupnenie reklamačného
poriadku možno považovať za jeden z dôležitých prostriedkov zabezpečujúcich riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do práva spotrebiteľa nielen na samotné
uplatnenie reklamácie, ale aj na jednoznačné a riadne informácie o podmienkach a spôsobe
uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri určení výšky pokuty.
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 druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú. SK57 8180 0000 0070 0006 5068, KS:379,
VS: 01020118.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0323/99/2018

Dňa : 21.02.2019

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 – Halierik SK s. r. o.,
sídlo: Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 218 000,
kontrola vykonaná dňa 20.12.2017 v prevádzkarni Vianočné svietiace reťazce Halierik,
ul. 1. mája 234, Poprad, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. V/0533/07/17 zo dňa 28.05.2018, 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 2 000,- EUR, slovom: dvetisíc eur, pre porušenie § 6 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 Prešove pre Prešovský kraj, č. V/0533/07/17 zo dňa
28.05.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Halierik SK s. r. o., peňažnú pokutu
vo výške 2 000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 20.12.2017 zistené, že účastník konania
ako predávajúci ponúkal na predaj a v kontrolnom nákupe aj odpredal spotrebiteľom
(inšpektorom SOI) výrobok - Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“, Typ: Model: CL-311 300
LED á 23,40 €, ktorý bol v systéme RAPEX na základe notifikácie č. 0125/2017 vyhlásený za
nebezpečný výrobok z dôvodu možného rizika elektrického šoku. Predmetný nebezpečný
výrobok je odo dňa 24.02.2017 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti
Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14536 s údajmi: Svetelná reťaz
„Ozdoba Swietlna“, pôvod Čína, Typ: Model: CL-311 (300), oznámenie o nebezpečnosti
výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0125/2017.
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 preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo ponúkať
alebo predávať len bezpečné výrobky; čo však účastník konania porušil.

Inšpektormi SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj bola dňa 20.12.2017 vykonaná
kontrola v prevádzkarni Vianočné svietiace reťazce Halierik, ul. 1. mája 234, Poprad.
Predmetná kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa,
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného
trhu“), zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“).
Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že v ponuke pre
spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 1 ks Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“ á 23,40 €,
ktorý bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:
- notifikácia č. 0125/2017, ktorá bola dňa 24.02.2017 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14536
s údajmi: Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“, pôvod Čína, Typ: Model: CL-311 (300),
ktorá predstavuje riziko elektrického šoku, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od
členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0125/2017.
Na originálnom balení výrobku sa nachádzali nasledovné informácie:
- OZDOBA ŚWIETLNA (LAMPKI CHOINKOWE) Mdl no: CL-311,
- 230 V ̴ 50 Hz max. 12.85 W,
- ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE Žarówek: 300 Waga: 0,6 KG,
- Označenie CE,
- IP 44 KL II. Symbol stupeň ochrany 2.,
- Piktogram pre vonkajšie použitie,
- piktogram 300 žiaroviek,
- WYPRODUKOWANO V PRC.
Na prednej strane balenia sa nachádzal nalepený štítok s nasledovnými údajmi:
- Názov tovaru: VIAN. DEKOR.,
- Dovezené z EU,
- Vyrobené v Číne,
- Dovozca: NOWA Spolka Akcyjna Braci, Mieroszewskich 50, 41 – 219 Sosnowiec,
- Distribútor: MARHOL, s.r.o., Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava.
Na bočnej strane balenia sa nachádzal nalepený štítok s nasledovnými údajmi:
- Dovozca do SR: Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 47543621,
- Krajina pôvodu: Čína,
- Zariadenie je certifikované certifikátom CE,
- Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na
použitie, ktorý bol preložený podľa originálu dodávaného výrobcom. Dovozca/Predajca
nenesú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.
Na protiľahlej bočnej strane balenia sa nachádzali nasledovné údaje:
- 230 V ̴ 50 Hz max. 12.85 W,
- Waga 0,6 KG,
- Označenie CE,
- IP 44 KL II. Symbol stupeň ochrany 2.,
- Piktogram pre vonkajšie použitie,
- piktogram 300 žiaroviek,
- WYPRODUKOWANO V PRC.
K výrobku bol trvalo pripojený prepínač ovládania funkcií s týmto označením:
- EK – 04 CE Symbol stupňa ochrany 2., IP 44 EMC LVD tested, Germany E S.,
8 PROGRAMS MINI CONTROLLER.

Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že nemôže súhlasiť s rozhodnutím správneho
orgánu, nakoľko tento, ako sám konštatoval, vychádzal pri rozhodovaní len zo záverov
zistených pri kontrole v rámci vykonanej inšpekcie. Účastník konania poznamenáva, že je
pravdou, že v rámci uvedenej inšpekčnej kontroly správny orgán našiel výrobok, ktorý bol
vyhodnotený ako nebezpečný, a ktorý bol zverejnený na jeho webovej stránke. Účastník
konania však v tomto kontexte podotýka, že žiadny právny predpis nestanovuje podnikateľom
a obchodníkom ako predávajúcim povinnosť sledovať internetové stránky správneho orgánu,
prípadne internetovú stránku Úradu verejného zdravotníctva. Z tohto dôvodu nemožno podľa
účastníka konania súhlasiť s názorom správneho orgánu, že účastník konania nesie objektívnu
zodpovednosť. Účastník konania má taktiež za to, že ustanovenie § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa nestanovuje, že predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť. Účastník konania
ďalej uvádza, že v ďalšej časti napadnutého rozhodnutia správny orgán poukazuje a cituje
ustanovenie § 2 písm. g), u) a ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom
však účastník konania neporušil ani jedno z týchto zákonných ustanovení. Účastník konania
argumentuje, že jeho obchodná prax bola a aj je v súlade so zákonom, všeobecnými právnymi
predpismi a doposiaľ nebola zo strany žiadneho spotrebiteľa podaná sťažnosť, z čoho je zrejmé,
že sa o svojich zákazníkov, t. j. spotrebiteľov stará s väčšou odbornou starostlivosťou. Účastník
konania tiež namieta, že neporušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
nakoľko ponúka a predáva len výrobky, ktoré zakúpil od dodávateľov s certifikovanými
označeniami týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov. Účastník konania má za to, že ak sa neskôr
ukáže, že ten-ktorý výrobok bol označený ako nebezpečný, za uvedené nemôže a nenesie
zodpovednosť, pretože kupuje výrobky v súlade s certifikátmi o bezpečnosti výrobkov.
Účastník konania taktiež uvádza, že nie je výrobca a zakúpil výrobok ako bezpečný
a certifikovaný. Podľa vyjadrenia účastníka konania predávajúci nemôže niesť zodpovednosť
za výrobky, ktoré sa po určitom čase stanú nebezpečnými alebo sa ukáže, že predstavujú isté
riziko. Za túto skutočnosť je zodpovedný výrobca predmetného produktu. Účastník konania
uvádza, že keďže nedošlo k porušeniu žiadneho zákonného ustanovenia, neexistuje ani zákonný
predpoklad pre uloženie pokuty. Záverom účastník konania uviedol, že považuje rozhodnutie
správneho orgánu za svojvoľné, nesprávne a nezákonné, pričom žiada, aby odvolací správny
orgán zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na nové
prejednanie a rozhodnutie.
Podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa „na účely tohto zákona sa rozumie
bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok
používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu
obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre
spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo
svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu“.
Podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa „nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý
nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok
iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok“.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „na trh možno uviesť, ponúkať alebo
predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo
pre výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ
preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok dodáva“.
Podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa „povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5
má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ“.

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 § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní
elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej
len „NV SR č. 148/2016 Z. z.“) „Na účely tohto nariadenia vlády je elektrickým zariadením
elektrické zariadenie určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre
striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd;
elektrickým zariadením nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2.
Podľa 9 ods. 1 písm. b) NV SR č. 148/2016 Z. z. „Distribútor nesmie sprístupniť elektrické
zariadenie uvedené v § 2 písm. a) na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že elektrické zariadenie
nespĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1.
Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu
dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil skutkový stav. Skutočnosti
a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie
sú tak dôvodom na zmenu alebo zrušenie prvostupňového rozhodnutia. Z podkladov
k rozhodnutiu jasne vyplýva, že účastník konania porušil povinnosť uloženú mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového správneho
orgánu obsiahnutými v odôvodnení rozhodnutia. Námietky účastníka konania žiadnym
spôsobom nezbavujú účastníka konania zodpovednosti za porušenie ustanovenia § 6 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre správny i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav zistený
v čase kontroly, ktorý následne porovnáva so stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa,
ktorý ale zo strany účastníka konania nebol dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu
pokuty.
Na margo účastníkom konania uvádzaných skutočností, že žiadny právny predpis
nestanovuje podnikateľom a obchodníkom ako predávajúcim povinnosť sledovať internetové
stránky správneho orgánu, a že ak sa neskôr ukáže, že ten-ktorý výrobok bol označený ako
nebezpečný, za uvedené tento nenesie zodpovednosť, keďže zakúpil výrobok ako bezpečný
a certifikovaný, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne, právne irelevantné
a neakceptovateľné. Odvolací orgán k uvedenému poznamenáva, že z podkladov pre vydanie
rozhodnutia je evidentné, že účastníkom konania ponúkaný a predávaný výrobok – Svetelná
reťaz „Ozdoba Swietlna“ á 23,40 €, bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami
notifikovanými v systéme RAPEX – notifikácia č. 0125/2017, ktorá bola dňa 24.02.2017
zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ
pod poradovým číslom 14536 s údajmi: Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“, pôvod Čína, Typ:
Model: CL-311 (300), ktorá predstavuje riziko elektrického šoku, oznámenie o nebezpečnosti
výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0125/2017. 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
mal teda objektívnu možnosť zistiť túto verejne dostupnú informáciu o nebezpečnosti
predmetného výrobku a takým spôsobom aj postupovať. SOI ako orgán dozoru, ktorá je
orgánom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, dlhodobo
a pravidelne uverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia o nebezpečnosti výrobkov,

vrátane svetelných reťazcov. 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 § 6
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 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. V dôsledku jeho
nedbanlivostného konania naďalej, aj v čase výkonu kontroly dňa 20.12.2017, ponúkal na
predaj uvedený nebezpečný výrobok. Účastník konania 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 uvádza, že svetelné reťazce patria k elektrickým zariadeniam, na ktoré sa
vzťahuje NV SR č. 148/2016 Z. z.. Podľa § 9 ods. 1 písm. b) NV SR č. 148/2016 Z. z.
„Distribútor nesmie sprístupniť elektrické zariadenie uvedené v § 2 písm. a) na trhu, ak vie
alebo by mal vedieť, že elektrické zariadenie nespĺňa základné zásady bezpečnosti podľa
prílohy č. 1“. Predmetné ustanovenie NV SR č. 148/2016 Z. z. je koncipované na princípe
subjektívnej zodpovednosti (dikcia vie alebo by mal vedieť). Z predmetného ustanovenia
vyplýva, že účastník konania ako predávajúci, t. j. distribútor, vie alebo by mal vedieť, že
predmetný výrobok - Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“ á 23,40 €, nespĺňa základné zásady
bezpečnosti podľa prílohy č. 1, a to na základe jeho zverejnenia na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14536
s údajmi: Svetelná reťaz „Ozdoba Swietlna“, pôvod Čína, Typ: Model: CL-311 (300), ktorá
predstavuje riziko elektrického šoku, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu:
Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0125/2017.
K námietkam účastníka konania, že jeho obchodná prax bola a aj je v súlade so zákonom,
všeobecnými právnymi predpismi a doposiaľ nebola zo strany žiadneho spotrebiteľa podaná
sťažnosť, odvolací orgán uvádza, že ich považuje opätovne za právne bezpredmetné
a subjektívne, nakoľko SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za
porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej
podstaty tohto správneho deliktu stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia
povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že
poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu
spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Zákon neuvádza poškodenie konkrétneho
spotrebiteľa ako skutočnosť podmieňujúcu a rozhodujúcu pre vznik zodpovednosti za
protiprávne konanie. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej
činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane
zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací správny orgán sa zároveň nestotožňuje ani s tvrdením
účastníka konania, že sa o svojich zákazníkov, t. j. spotrebiteľov stará s väčšou odbornou
starostlivosťou. Odvolací orgán uvádza, že ak by sa účastník konania ako predávajúci staral
o spotrebiteľov s väčšou odbornou starostlivosťou tak, ako to sám tvrdí, k porušeniu povinnosti
by z jeho strany nedošlo. V prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, vystupuje spotrebiteľ
ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje ako
odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. Odvolací
orgán už len dopĺňa, že konať s odbornou starostlivosťou, t. j. na úrovni osobitnej schopnosti
a starostlivosti, ktorú možno rozumne od predávajúceho očakávať pri konaní vo vzťahu
k spotrebiteľovi znamená, že účastník konania sleduje, či dodávané výrobky nepredstavujú
riziko pre potenciálnych kupujúcich, resp. budúcich používateľov. Na základe vyššie
uvedeného má odvolací orgán za to, že účastník konania nekonal vo vzťahu k spotrebiteľom
s odbornou starostlivosťou.

K argumentom účastníka konania, že nenesie objektívnu zodpovednosť, a že ustanovenie
§ 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa nestanovuje, že predávajúci nesie objektívnu
zodpovednosť, odvolací správny orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne, právne
irelevantné a tendenčné s cieľom vyhnúť sa plneniu povinnosti uloženej účastníkovi konania
rozhodnutím č. V/0533/07/17 zo dňa 28.05.2018. Odvolací orgán aj naďalej zotrváva na svojom
stanovisku, že účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa nesie
objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci;
zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci
skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedený správny delikt patrí
medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku;
stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. Zákon neumožňuje správnemu orgánu
prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania
ako predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť
svojich zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Účastník konania
teda nesie objektívnu zodpovednosť za to, že ponúkal a predával nebezpečný výrobok. Účastník
konania je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych
predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania podnikateľskej
činnosti. Odvolací orgán opakovane zdôrazňuje, že účastník konania je povinný zabezpečiť,
aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú
z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Preto nemožno brať ohľad na tieto
skutočnosti pri určovaní výšky pokuty.
Odvolací správny orgán si dovoľuje zaujať stanovisko aj k tvrdeniam účastníka konania, že
zakúpil výrobok ako bezpečný a certifikovaný, pričom nemôže niesť zodpovednosť za
výrobky, ktoré sa po určitom čase stanú nebezpečnými alebo sa ukáže, že predstavujú isté
riziko. Uvedené námietky vyhodnotil odvolací orgán ako neakceptovateľné, nakoľko účastník
konania 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.
K námietkam účastníka konania, že nedošlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, a že rozhodnutie správneho orgánu je svojvoľné, nesprávne
a nezákonné, odvolací orgán poznamenáva, že s uvedenými námietkami sa v žiadnom prípade
nestotožňuje. Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo zistil
skutkový stav, výrok rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia postupoval
v súlade s § 46 Správneho poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so
zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať
zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a musí obsahovať predpísané náležitosti; v súlade
s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti predpokladané zákonom vrátane
opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatku, ktoré zabezpečujú nezameniteľnosť
skutku s iným skutkom ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď v odôvodnení
napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na
rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri
hodnotení právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací orgán taktiež
zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinnosti stanovenej zákonom je
zistený skutkový stav, z ktorého aj podľa odvolacieho orgánu jednoznačne vyplýva, že účastník
konania ako predávajúci ponúkal alebo predával nebezpečné výrobky. Odvolací orgán uvádza,
že právne posúdenie zisteného skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený
urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho
poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený rozhodovať o tom, či správne
konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný zisteniami
vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva,

že účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. A teda
správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenia zákona.
V postupe správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu nezákonnosť. K uvedenému
ešte odvolací správny orgán poznamenáva, že Správny poriadok zakotvuje povinnosť
správneho orgánu v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania
k podkladu rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny orgán
je povinný dať na každý argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej
povinnosti správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom
na konkrétny prípad. V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné,
že prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej
úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti
rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také
rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci.
V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc
(discretionary power), na základe ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri prijímaní
rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré
pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho
orgánu rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej správnej úvahy.
K výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že pokuta bola uložená v rámci
stanovených kritérií. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter
a povahu zistených nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku,
v zmysle ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku
uloženej sankcie, resp. zrušiť uloženú sankciu, odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom
preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na zníženie výšky
postihu alebo jeho zrušenie. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie ani ju
zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho
predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti
prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej
strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne,
pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia
spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko
má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna
zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty,
ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu
(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému
nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok
– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom, ktorých má odstrašiť od porušovania
obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej
pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI

je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným
stavom.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti“.
Odvolací orgán uvádza, že správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil závažnosť
protiprávneho konania, ktorá spočíva v tom, že zákonodarca stanovením plnenia povinnosti
predávajúceho ponúkať a predávať len bezpečné výrobky, garantoval spotrebiteľovi právo na
ochranu zdravia bez výnimky, pričom porušenie tejto povinnosti vzhľadom na význam vyššie
uvedeného práva pre spotrebiteľa, považuje správny orgán za závažné porušenie zákona.
Nebezpečné výrobky predstavujú pre spotrebiteľa zvýšené riziko, a preto zistenie, že bol
ponúkaný nebezpečný výrobok, je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky postihu.
Odvolací správny orgán zohľadnil aj potencionálne nebezpečenstvo ujmy na majetku či
zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetného nebezpečného výrobku, nakoľko
výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť a predstavuje závažné riziko.
Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa
kritérií ustanovených v § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré boli mimo už vyššie
uvedeného zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa,
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej
nebezpečnosti zisteného nedostatku, ako aj porušenie povinnosti uviesť, ponúkať alebo
predávať len bezpečné výrobky a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard
ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci
nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na to, že účel sledovaný zákonom
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ má okrem iného právo na informácie, právo na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti
ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistený nedostatok,
v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania
účastníka konania spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia,
bezpečnosti, a jednak v porušení tomu zodpovedajúcej povinnosti účastníka konania.
Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, je nositeľom objektívnej zodpovednosti za zistený nedostatok bez ohľadu na
okolnosti, ktoré spôsobili jeho vznik.
Takisto správny orgán prihliadol aj na charakter protiprávneho konania, ktorý predstavuje
súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo zo strany
správneho orgánu pri určovaní výšky pokuty prihliadnuté.
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: 05330717.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0094/99/2018

Dňa : 14.02.2019

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 – LOLAS s.r.o., so sídlom: Záhumenská
1806/3, Trenčín 911 04, IČO: 50 367 625, kontrola vykonaná dňa 27.09.2017 v prevádzkarni –
Textil LOLAS, Vajanského 39/41, Trnava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0593/02/2017, zo dňa
11.01.2018, 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 800 EUR, slovom: osemsto eur, pre porušenie
§ 12 ods. 2, § 13 a § 16 ods. 1 písm. d) 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 Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0593/02/2017, zo dňa
11.01.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – LOLAS s.r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 800,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 12 ods. 2, § 13 a § 16 ods. 1
písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 27.09.2017 v prevádzkarni – Textil
LOLAS, Vajanského 39/41, Trnava, zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli
zreteľne označené informáciami podľa osobitného predpisu - Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien
a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením,
ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady
96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011) v platnom znení (ďalej len „nariadenie
č. 1007/2011“), povinnosť zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona
o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
a povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený názov
výrobku.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby ním predávané
výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa osobitného predpisu (nariadenie
č. 1007/2011); zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane
spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; povinnosť
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený názov výrobku; čo účastník
konania porušil.
Dňa 27.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni Textil LOLAS, Vajanského 39/41, Trnava, ktorú v zmysle
§ 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa prevádzkoval účastník konania. Za účelom
preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný nákup, do ktorého
bol zakúpený výrobok: 1 ks dámsky sveter G.Q.Moda a 14,90 €. Poverený zástupca účastníka
konania prítomný pri kontrole spotrebiteľovi - inšpektorovi SOI - vydal doklad o kúpe,
v ktorom nebol uvedený názov zakúpeného výrobku. Odpredaný výrobok bol označený ako
„Šaty“. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený názov výrobku.
Pri kontrole plnenia informačných povinností na výrobkoch umiestnených v ponuke pre
spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom
označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa
zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení bolo zistené, že na 1 druhu
výrobku v celkovej hodnote 49 € chýbali informácie o materiálovom zložení. Uvedeným
konaním účastník konania porušil § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené
informáciami podľa osobitného predpisu [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje
smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES
(Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011) v platnom znení].
Taktiež bolo zistené, že na 8 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 1 941,70 € neboli údaje
o materiálovom zložení uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čím účastník konania
porušil § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť, ak
sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka.
Konkrétne sa jednalo o výrobky a nedostatky:
Por.č

1.

Počet [ks] Výrobok s nedostatkom

1

Dámsky sveter, G.Q.Moda,
Materiálové zloženie (ďalej len
MZ):100% acrylico, Made in Italy
Nedostatok: MZ nie je uvedené v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

Cena za
kus [€]

Hodnota
spolu [€]

14,90

14,90

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

3

Tričko dlhý rukáv, miLady
MZ:50% cotone, 45% polyester, 5%
elastane
Nedostatok: MZ nie je uvedené
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Tričko dlhý rukáv. Made in Italy MZ:50%
cotone, 50% viscosa Nedostatok: MZ
nie je uvedené
v kodifikovanej
podobe
štátneho
jazyka.
Dámsky pulóver,
MZ:65% acrilico, 25% poliamide,
10%lana
Nedostatok: MZ nie je uvedené v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Dámsky sveter, OH MY Goodness
MZ: chýba
Nedostatok: chýba údaj o MZ
Dámske rolákové šaty, ME Gusta
MZ:70% akryl, 30% welna
Nedostatok: MZ nie je uvedené
v kodifikovanej
podobe
štátneho
jazyka..
Dámsky sveter, Megi collection MZ:80%
akryl, 20% welna
Nedostatok: MZ nie je uvedené
v kodifikovanej
podobe
štátneho
jazyka

Dámsky sveter, Megi collection MZ:80%
8.
6
akryl, 20% welna
Nedostatok: MZ nie je uvedené v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka
Dámska bunda,
MZ: SHELL FABRIC: 100%
POLYESTER, LINING: 100%
POLYESTER, 100% REAL FUR,
FUR TRIM: 100% RACCOON FUR,
9.
2
PADDING: 90% DUCK DOWN, 10%
FEATHER
Nedostatok: MZ a názvy doplňujúce MZ
nie sú uvedené v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka.
Spolu 9 druhov v celkovej hodnote |€|

22,90

22,90

24,90

24,90

17,90

17,90

49,00

49,00

68,00

68,00

31,90

95.70

22,90

137,40

780,00

1560,00

1990,70

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 9 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote
1 990,70 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich
ďalší predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal.

Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 27.09.2017, ktorého
kópia bola účastníkovi konania zaslaná ako príloha listu zo dňa 28.09.2017. Predmetná
písomnosť sa dňa 26.10.2017 vrátila správnemu orgánu ako neprevzatá v odbernej lehote.
V podanom odvolaní zo dňa 30.01.2018 účastník konania uvádza, že v odôvodnení
rozhodnutia správny orgán obsahovo, formálne a právne nesprávne vyhodnotil skutočnosti,
s ktorými sa podľa účastníka konania údajne oboznámil pri výkone kontroly na mieste samom
v prevádzke obchodu účastníka konania na Vajanského ul. 29/30 butik „Lolas“. Účastník
konania v prvom rade uvádza, že do dňa podania odvolania relevantne nebol oboznámený
s protokolom, kde by mal byť zahrnutý záznam kontroly na mieste samom ako relevantný dôkaz
o tvrdeniach, o ktoré sa opiera správny orgán v rozhodnutí a verí, že ho správny orgán má teda
ako relevantný doklad aj podpísaní osobami, ktoré boli na mieste samom ako dôkaz
o skutočnostiach, ktoré správny orgán na mieste zistil.
K obsahovej nesprávnosti účastník konania uvádza, že každá jedna vec v obchode účastníka
konania má kód a z druhej strany grafikmi vyrobenú tabuľku s kolónkami o materiálovom
zložení tovaru a skutočnosť, že správny orgán tento moment nevzal do úvahy, je irelevantné.
Účastník konania opätovne zdôrazňuje, že každý tovar účastníka konania má kód s cenou
a z druhej strany na kartičke s logom tabuľku zloženia. Účastník konania nemá vedomosť
o tom, že existuje nejaký vykonávací predpis, ktorý by takéto označovanie považoval za
nedostatočné. Tvrdenia a závery správneho orgánu uvádzané v bode a) a b) sa nezakladú na
pravde. Účastník konania obchoduje výhradne s dovozom v EÚ a ten je aj v EÚ produkovaný,
pričom pochybuje o tom, že čínske handrárne a VIP fashion v Trnave predmetné kritériá
nespĺňajú, na ktoré by sa mal správny orgán najmä zamerať.
K formálnej nesprávnosti účastník konania uvádza, že kontrolórka si podľa tvrdení
obsluhujúceho personálu u účastníka konania zakúpila tunikové šaty a rovnako ich takto majú
vedené v zázname skladu. Účastník konania uvádza, že ak niekto považuje predĺžený vrchný
diel oblečenia za blúzku, je to subjektívny názor, oproti tomu štíhlejší a nižší človek môže
uvedené hodnotiť ako šaty. Účastníkovi konania nie je zrejmé, ako to môže ohroziť
spotrebiteľa. Oblečie si to ako nohavice?
K právnej nesprávnosti účastník konania uvádza, že výška uloženej pokuty je prinajmenšom
zarážajúca a bude žiadať, aby celý postup správnych orgánov v prípade vyčerpania opravných
prostriedkov v správnom konaní prešetril súd. Keď účastník konania berie do úvahy, že nič
zásadné sa nestalo a naviac má splnené povinnosti o označovaní, nedá účastníkovi konania
rozmýšľať nad pokutami udeľovanými na úseku dopravy, keď niekto sadá za volant s promile
a ozaj môže niekomu ublížiť. Je to tak absurdné, až je to vlastne celé smiešne. Viac sa účastník
konania vyjadrovať nebude, prešiel by totiž do vulgarizmov, ale propagáciu postupu správnych
orgánov na stránke, kde má na sociálnych sieťach cez 30 000 sledovanosť len jediného
príspevku rozhodne využije. Záverom uvádza, že nakoľko sa jedná o lživé a ničím nepodložené
tvrdenia správneho orgánu, naopak má za to, že povinnosť označenia tovaru a rovnako ako aj
popis tovaru na účtenke boli splnené, podáva voči rozhodnutiu o udelení pokuty v celom
rozsahu odvolanie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci
v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo
preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Účastník konania v odvolaní neuviedol
žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. Pre
posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone

o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 12 ods. 2 predmetného zákona „Predávajúci musí zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo
informáciami podľa osobitných predpisov.“ Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak sa
informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka.“ Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je
uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.“
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie
a porušenia práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, čím bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Došlo k ohrozeniu zdravia
spotrebiteľa tým, že spotrebiteľ nemal pri 8 druhoch textilných výrobkov k dispozícii
informácie materiálnom zložení daných textilných výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka a pri 1 druhu textilných výrobkov absentovali údaje informácie o materiálovom zložení.
Účastník konania musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú
z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
K jednotlivým námietkam účastníka konania odvolací orgán uvádza nasledovné. Čo
sa týka neoboznámenia sa účastníka konania s protokolom o kontrole a nepodpísania
osobami, ktoré boli na mieste samom, zo spisového materiálu vyplýva, že z priestorových
dôvodov bol inšpekčný záznam z vykonanej kontroly spísaný mimo prevádzkových
priestorov, o čom boli zamestnankyne účastníka konania podľa inšpektorov SOI
informované. Po návrate na prevádzkareň cca o 13.-tej hodine bola prevádzkareň
zatvorená, na základe čoho bol vyhotovený interný záznam aj s opatrením na mieste,
ktorý bol zaslaný na adresu sídla spoločnosti, odkiaľ bol z dôvodu neprevzatia v odbernej
lehote vrátený späť na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj. Odvolací orgán preto na základe uvedeného konštatuje, že neoboznámenie sa
s inšpekčným záznamom zo dňa 27.09.2018 bolo spôsobené pasivitou až ignoranciou účastníka
konania, nakoľko v prvom rade mal byť riadne doručený v deň vykonania kontroly zo dňa
27.09.2018, kedy prevádzka bola zo strany zamestnankýň účastníka konania z „technických
príčin“ zatvorená pred návratom inšpektorov SOI a to bez uvedenia akéhokoľvek kontaktu na
účastníka konania, resp. zamestnankyne účastníka konania. V druhom rade mal účastník
konania možnosť oboznámiť sa s inšpekčným záznamom zo dňa 27.09.2017 prostredníctvom
listu zaslaného dňa 28.09.2017, ktorý sa však dňa 26.10.2017 vrátil správnemu orgánu ako
neprevzatý v odbernej lehote. V treťom rade bol účastník konania v rámci Oznámenia o začatí
správneho konania zo dňa 30.11.2017 mimo iného poučený o tom, že v zmysle § 23 ods. 1
Správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo
nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc
o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným
spôsobom. Účastník konania svojvoľne nevyužil ani jednu z dostupných možností, ako sa
oboznámiť s inšpekčným záznamom zo dňa 27.09.2018, z uvedeného dôvodu je za uvedené
konanie, resp. nekonanie zodpovedný sám účastník konania.
Čo sa týka nepodpísania inšpekčného záznamu zo dňa 27.09.2018 pracovníkmi účastníkmi
konania, odvolací orgán poznamenáva, že zamestnanci účastníka konania napriek
oznámeniu inšpektorom SOI, že obednú prestávku od 14:00 do 14:40, tí sa v čase návratu
inšpektorov SOI cca o 13.-tej hodine viditeľne nenachádzali v priestoroch prevádzky, pričom
dvere boli zamknuté a na dverách stál nápis „Dňa 27.9.2017 z technických príčin zatvorené“,
tak ako to vyplýva aj z fotodokumentácie pripojenej k inšpekčnému záznamu zo dňa
27.09.2018. Ako bolo uvedené už vyššie, z uvedených dôvodov bola kópia inšpekčného

záznamu zo dňa 27.09.2018 zaslaná ako príloha listu zo dňa 28.09.2017, pričom predmetná
písomnosť sa dňa 26.10.2017 vrátila správnemu orgánu ako neprevzatá v odbernej lehote.
K argumentu účastníka konania o obsahovej nesprávnosti rozhodnutia odvolací orgán
uvádza, že kontrolou bolo preukázané, že na 1 druhu výrobku v celkovej hodnote 49 € chýbali
informácie o materiálovom zložení a pri 8 druhoch výrobkoch v celkovej hodnote 1 941,70 €
neboli údaje o materiálovom zložení uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto
zistenia inšpektorov SOI neboli počas kontroly spochybnené zamestnancami účastníka
konania, pričom písomné vyjadrenie zamestnancov účastníka konania chýba z dôvodov na
strane účastníka konania popísaného už vyššie v tomto odôvodnení rozhodnutia. Ani v ďalšej
komunikácii účastník konania neuviedol také skutočnosti, ktoré by mali silu spochybniť tieto
zistenia inšpektorov SOI. Odvolací orgán k námietke účastníka konania, že „nemá vedomosť
o tom, že existuje nejaký vykonávací predpis, ktorý by takéto označovanie považoval za
nedostatočné“ uvádza, že práve zákon o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien
a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením,
ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady
96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení uvádzajú požiadavky,
ktoré predmetné výrobky musia spĺňať. K námietke o dovoze a produkcii predmetných tovarov
v Európskej únii odvolací orgán uvádza, že k legálnemu predaju predmetných výrobkov
nepostačuje len skutočnosť, že tieto výrobky boli vyrobené v Európskej únii, ale aby boli podľa
vyššie uvedených predpisov aj označené. K ostatným námietkam v predmetnom bode odvolací
orgán záverom uvádza, že každý je oprávnený dávať podnety orgánu dozoru v prípade, ak má
vedomosť o porušovaní právnych predpisov, ktoré patria do kompetencie orgánu dozoru.
K argumentu účastníka konania o formálnej nesprávnosti rozhodnutia odvolací orgán
uvádza, že zo zaznamenaného skutkového stavu v inšpekčnom zázname vyplýva porušenie
povinnosti účastníka konania ako predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe, ktorý by
obsahoval všetky zákonom požadované informácie. Zo znenia § 16 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa jednoznačne vyplýva, že predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, ktorý musí mať všetky požadované náležitosti.
Námietky účastníka konania vyhodnotil odvolací orgán za námietky subjektívneho charakteru.
V ustanovení § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je stanovené, že predávajúci
je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku.
Tento názov musí byť dostatočne určitý a zrejmý pre spotrebiteľa. Názov odpredaného
výrobku, ktorý je uvedený na bloku z ERP, t. j. „Šaty“, je všeobecným a neurčitým názvom.
Skutočnosť, že zakúpené tunikové šaty má účastník konania rovnako vedené v zázname skladu
ako šaty, je právne irelevantné. Účastník konania je povinný zabezpečiť označenie výrobkov
správnym a jednoznačne definovaným názvom. Predávajúci za zistené porušenie zákona nesie
objektívnu zodpovednosť, t. j. zodpovedá bez ohľadu na zavinenie, pričom zákon
neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je
toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť na
svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa
riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Vydaním dokladu o kúpe bez uvedenia názvu
odpredaných výrobkov, je pre spotrebiteľa sťažená možnosť kontroly obsahu svojho nákupu
a správnosti účtovania. Doklad o kúpe je relevantným dokladom, ktorý predávajúci vyžaduje
pri uplatňovaní práv od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz.
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 represívnovýchovný 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 3 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 – 9 druhov výrobkov a hodnotu výrobkov – 1 990,70 €, u ktorých bolo zistené
porušenie povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadal. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname
zo dňa 27.09.2017.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na charakter aj závažnosť
protiprávneho konania účastníka konania. Odvolací orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil
porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené informáciami
podľa osobitného predpisu (nariadenie č. 1007/2011), nakoľko kontrolou bolo zistené, že pri
1 druhu výrobku v celkovej hodnote 49,- € chýbali informácie o materiálnom zložení. Taktiež
bolo zohľadnené porušenie povinnosti písomné informácie podľa § 12 ods. 2 uvedeného zákona
uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď tie neboli splnené pri 8 druhoch
výrobkov v celkovej hodnote 1 941,70 €. Nesplnením informačných povinností účastníka
konania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to
právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. Absencia označenia zloženia textilných výrobkov
ako aj absencia označenia zloženia textilných výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, najmä s prihliadnutím na skutočnosť,
že kontrolovanými výrobkami boli výrobky, pri ktorých dochádza k priamemu styku s ľudskou
pokožkou. V prípade, ak by si spotrebiteľ zakúpil daný výrobok, na ktorého textilné vlákno by
mal napríklad kožnú alergiu, mohlo by to mať vplyv aj na jeho zdravie. Z hľadiska miery
zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých
zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Pri posudzovaní výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na skutočnosť, že rozhodujúcimi
skutočnosťami, ktoré správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty, bol charakter
informácií, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj množstvo
a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja, ktorú možno považovať za
značne vysokú.
Pri posudzovaní výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na skutočnosť, že doklad o kúpe
výrobku je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti

predávajúceho za vady predanej veci či poskytnutých služieb a zároveň je dôkazom existencie
záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu
kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nesporne patrí
medzi dôkazy s vysokou výpovednou hodnotou o predávajúcom mieste a čase kúpy a o obsahu
záväzkového vzťahu. Vydaním dokladu o kúpe, ktorý neobsahoval všetky zákonom stanovené
náležitosti bola porušená povinnosť predávajúceho ustanovená zákonom o ochrane
spotrebiteľa. Podľa odvolacieho orgánu ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane
spotrebiteľa požaduje, aby doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby obsahoval okrem
iného aj názov výrobku spočívajúci výlučne v tom, aby bol výrobok jednoznačne
identifikovateľný, čím by v prípade predaja alebo reklamačného konania nemohlo dôjsť
k zámene výrobku. Predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť, bez ohľadu na zavinenie
(úmysel, nedbanlivosť).
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-05930217.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej plnenie
vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0027/99/2019

Dňa : 07.02.2019

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 – Milan Miko-MAS,
miesto podnikania: Vážska 648/2, 919 25 Šúrovce, IČO: 30 708 711, ... kontrola vykonaná
dňa 04.07.2018 v prevádzkarni – Papiernictvo, hračky MIKO, SNP 6, Hlohovec, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský
kraj, č. W/0453/02/2018 zo dňa 05.12.2018, 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 4 000,- EUR, slovom:
štyritisíc 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/0453/02/2018 zo dňa
05.12.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Milan Miko-MAS – peňažnú pokutu
vo výške 4 000,- €, 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 04.07.2018 v prevádzkarni – Papiernictvo, hračky MIKO, SNP 6,
Hlohovec 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 04.07.2018 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
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
Papiernictvo, hračky MIKO, SNP 6, Hlohovec, ktorú prevádzkoval účastník konania.
Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že v ponuke pre
spotrebiteľa sa nachádzal:
 1 druh výrobku – 2 ks Plastová bábika „Cute Beaut“, á 2,- €, ktorý bol vzhľadom
a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:
- notifikácia č. 0319/2017, ktorá bola dňa 03.04.2017 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14647
s údajmi: Plastová bábika „CUTE BEAUT“, pôvod Čína, Typ: Model: NO.LB333
(na obale), Index: 339615 (na štítku), EAN: 5902012747490, ktorá predstavuje
chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti
výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0319/2017.
Popis výrobku: Plastová bábika zabalená v papierovej krabici s priesvitnou prednou časťou.
Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:
- „Cute Beaut“,
- 3+ AGES,
- Collect Them All!,
- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,
- označenie CE,
- MADE IN CHINA,
- NO.LB333-□,
- WARNING: CHOKING HAZARD-small parts, Not for children under 3 years.
Na balení sa nachádzali prilepené papierové štítky s nasledovnými údajmi:
- Bábika,
- 114328,
- označenie CE,
- Upozornenie: Používajte pod dozorom dospelej osoby, obal a príbalové materiály
odstráňte z dosahu detí. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov, obsah malých častí. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia.
- EAN: 8590331143283,
- WIKY, Dovozca a distribútor: WIKY SPOL. S R.O., SVATOBORSKÁ 395, 697 01
KYJOV, ČR,
- Dodávateľ: WIKY, BRATISLAVSKÁ 905, 900 45 MALINOVO, SR,
- Vyrobené v Číne,
- Výrobca: Yam Yik Tat Trading Limited, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong
Kong (splnomocněný zástupce),
- 12/2016.
 1 druh výrobku – 2 ks Plastová bábika „Fashion girl Flashing enter“, 1 ks s predajnou
cenou 4,20 € a 1 ks s predajnou cenou 4,- €, ktorý bol vzhľadom a označením totožný
s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:
- notifikácia č. 1007/2014, ktorá bola dňa 24.07.2014 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 11621
s údajmi: Plastová bábika „Fashion girl Flashing enter“, pôvod Čína, Typ: Model:
T2068, EAN: 8590331140114, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu
nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu:
Česká republika, číslo notifikácie oznámenia/rok: 1007/2014.
Popis výrobku: Plastová bábika zabalená v papierovej krabici s priesvitnou prednou časťou.

Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:
- „Fashion girl Flashing enter“,
- 3+ AGES,
- HIGH QUALITY fashion doll... Lovely girl...,
- 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.T2068□.
Na 1 ks bábiky s predajnou cenou 4,20 € sa nachádzal prilepený papierový štítok
s nasledovnými údajmi:
- Bábika,
- 114011,
- označenie CE,
- Upozornenie: Používajte pod dozorom dospelej osoby, obal odstráňte z dosahu detí.
Nie je vhodné pre deti do 3 rokov, obsah malých častí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- EAN: 8590331140114,
- WIKY, Dovozca z ČR: KYJOV, ČESKÁ REPUBLIKA,
- MALINOVO, SLOVENSKO,
- Vyrobené v Číne,
- Výrobca: YAM YIK TAT TRADING LIMITED, HK.
Na 1 ks bábiky s predajnou cenou 4,- € sa nachádzal prilepený papierový štítok
s nasledovnými údajmi:
- Bábika,
- 114011,
- označenie CE,
- Upozornenie: Používajte pod dozorom dospelej osoby, obal odstráňte z dosahu detí.
Nie je vhodné pre deti do 3 rokov, obsah malých častí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- EAN: 8590331140114,
- WIKY, Dovozca a distribútor: WIKY SPOL. S R.O., SVATOBORSKÁ 395, 697 01
KYJOV, ČR,
- Dodávateľ: WIKY, BRATISLAVSKÁ 905, 900 45 MALINOVO, SR,
- Vyrobené v Číne,
- Výrobca: Yam Yik Tat Trading Limited, 29-31 Cheung Les Street, Chai Wan, Hong
Kong (splnomocněný zástupce).
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 14.12.2018 splnomocnený zástupca účastníka konania, ktorý je
zároveň dovozcom zodpovedným za uvedenie hračiek na trh uviedol, že pokuta uložená vo
výške 4 000,- € je pre účastníka konania likvidačná. Berie chuť do ďalšej práce, energiu
a zároveň všetky ilúzie o správnom prístupe k sporným veciam. Zástupca účastníka konania
argumentuje, že inšpektori SOI sa opierajú len o vonkajší vizuál obalu výrobku, a to je ich
pravidlo stotožnenia sa s výrobkom, pričom však obal nie je hračkou. Splnomocnený zástupca
účastníka konania uvádza, že na predmetné hračky vlastní prehlásenia o zhode, urobil
v certifikovaných laboratóriách testy, ktoré vyšli negatívne. Napriek uvedenému sa stanoviská
účastníka konania neberú do úvahy. Zástupca účastníka konania taktiež poznamenáva, že na
trhu je oveľa viac spornejších vecí, než si dokazovať pravdu, ktorá nie je v predmetnom prípade
jednoznačná. Splnomocnený zástupca účastníka konania uvádza, že na predmetnú hračku
doložil prehlásenie o zhode, certifikáty a zároveň všetky potrebné doklady, kde deklaroval
okamžitú spoluprácu a ochotu veci riešiť. Splnomocnený zástupca účastníka konania zároveň

uviedol, že od začiatku svojho podnikania, t. j. 25 aktívnych rokov vo svete hračiek, sa snaží
o to, aby dodržiaval platné zákony, hľadá a vyberá dodávateľov, ktorí sú pre trh Slovenskej
republiky akceptovateľní s veľkým dôrazom na bezpečnosť hračiek, pričom nemá v úmysle
poškodzovať spotrebiteľa. V závere odvolania splnomocnený zástupca účastníka konania prosí
o prehodnotenie rozhodnutia. Zároveň sa voči predmetnému rozhodnutiu odvolal aj účastník
konania. Odvolanie účastníka konania bolo správnemu orgánu prvého stupňa doručené dňa
04.01.2019. Účastník konania uviedol, že je trestaný za niečo, čo nespôsobil. Na základe
uvedeného sa preto bude musieť obrátiť na ústavný alebo medzinárodný súd, či aj v ostatných
štátoch Európskej Únie trestajú svojich podnikateľov za niečo, čo nespôsobili svojím konaním.
Účastník konania taktiež poznamenáva, že pokuta v takej výške (4 000,- €) by nebola vymeraná
ani nadnárodným spoločnostiam, ktoré pôsobia na trhu Slovenskej republiky.
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 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.
K argumentu splnomocneného zástupcu účastníka konania, že inšpektori SOI sa opierajú len
o vonkajší vizuál obalu výrobku, a to je ich pravidlo stotožnenia sa s výrobkom, pričom však

obal nie je hračkou a k argumentu účastníka konania, že je trestaný za niečo, čo nespôsobil,
odvolací orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne a právne irelevantné. Odvolací orgán
k uvedenému poznamenáva, že z podkladov pre vydanie rozhodnutia je evidentné, že
účastníkom konania ponúkaný a predávaný výrobok – Plastová bábika „Cute Beaut, bol
vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX – notifikácia
č. 0319/2017, ktorá bola dňa 03.04.2017 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti
Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14647 s údajmi: Plastová bábika
„CUTE BEAUT“, pôvod Čína, Typ: Model: NO.LB333, Index: 339615, EAN:
5902012747490, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov,
oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie
oznámenia/rok: 0319/2017. Z podkladov pre vydanie rozhodnutia je taktiež zrejmé, že
účastníkom konania ponúkaný a predávaný výrobok – Plastová bábika „Fashion girl Flashing
enter“, bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX notifikácia č. 1007/2014, ktorá bola dňa 24.07.2014 zverejnená na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 11621
s údajmi: Plastová bábika „Fashion girl Flashing enter“, pôvod Čína, Typ: Model: T2068, EAN:
8590331140114, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov,
oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, číslo notifikácie
oznámenia/rok: 1007/2014. Predmetné informácie sa nachádzajú na internetovej stránke
www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ aj ku dňu vydania druhostupňového
rozhodnutia. Odvolací správny 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 predmetných hračiek a takým spôsobom aj 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 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). V dôsledku jeho nedbanlivostného konania naďalej, aj v čase výkonu kontroly dňa
04.07.2018, ponúkal na predaj uvedené nebezpečné hračky. Účastník konania 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 správny orgán zároveň k uvedenému
uvádza, že z pohľadu regulačného orgánu je jednou z najdôležitejších charakteristík výrobku
sledovateľnosť, ktorá umožňuje efektívne presadzovanie právnych predpisov orgánmi dohľadu
nad trhom prostredníctvom nápravných opatrení, medzi ktoré patrí stiahnutie z trhu a spätné
prevzatie v zmysle 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
č. 765/2008“). Umožňuje nájsť nebezpečné výrobky alebo nevyhovujúce výrobky
v distribučnom reťazci a identifikuje úlohy a zodpovednosť jednotlivých hospodárskych
subjektov v distribučnom reťazci. Nevyhnutnou a základnou požiadavkou na sledovateľnosť je

uvedenie mena a adresy výrobcu, pri dovezených výrobkoch aj uvedenie mena a adresy
dovozcu a uvedenie typu, radu, čísla série alebo modelu alebo uvedenie iného prvku, ktorý
umožní identifikáciu výrobku. Preto aj jednotlivé harmonizačné právne predpisy EÚ presne
vymedzujú povinnosti výrobcu. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti
hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo
modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo
ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak
nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky
neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo
v bezpečnostných pokynoch. Na základe vyššie uvedeného je teda zrejmé, že predmetné
ustanovenie zákona je možné nedodržať len vo výnimočných prípadoch, t. j. napr. ak by boli
vzhľadom na veľkosť a/alebo charakter výrobku údaje nečitateľné alebo ak by nebolo možné
ich z technického hľadiska uviesť. V takýchto prípadoch musia byť identifikačné údaje na
obale, ak je k dispozícii a/alebo na sprievodnej dokumentácii. Identifikačné údaje nie je možné
vynechať alebo umiestniť na obal alebo sprievodné dokumenty z estetických alebo
ekonomických dôvodov. Posúdenie je na výrobcovi. Povinnosti dovozcu sú stanovené v § 6
zákona o bezpečnosti hračiek. Dovozca nemôže uviesť na trh EÚ hračku, pokiaľ si výrobca
nesplnil svoje povinnosti, t. j. povinnosti stanovené podľa § 4 ods. 1 písm. b) až e) a i) zákona
o bezpečnosti hračiek. Z uvedeného vyplýva, že dovozca nemá povinnosť a ani nemôže
označovať hračku typovým číslom, číslom šarže, sériovým číslom, číslom modelu alebo iným
údajom, ktorý umožní identifikáciu hračky.
K námietke splnomocneného zástupcu účastníka konania, že na predmetné hračky doložil
prehlásenie o zhode, certifikáty a zároveň všetky potrebné doklady, kde deklaroval okamžitú
spoluprácu a ochotu veci riešiť, odvolací správny orgán uvádza, že ďalšou nevyhnutnou
požiadavkou pre uvedenie hračky na trh EÚ vyplývajúcou zo zákona o bezpečnosti hračiek je
povinnosť výrobcu vykonať posúdenie zhody alebo zabezpečiť posúdenie zhody. Základným
cieľom posúdenia zhody je preukázať, že hračky umiestnené na trh EÚ spĺňajú požiadavky
stanovené v príslušných právnych predpisoch, t. j. v tomto prípade všetky požiadavky
stanovené v zákone o bezpečnosti hračiek. Za posudzovanie zhody je zodpovedný výrobca bez
ohľadu na to, či právne predpisy požadujú, aby bol do procesu zapojený notifikovaný orgán
alebo vnútropodniková skúšobňa s akreditáciou na posudzovanie zhody. Výrobca alebo
splnomocnený zástupca výrobcu so sídlom v EÚ musia ako súčasť procesu posúdenia zhody
stanoveného v harmonizačných právnych predpisoch EÚ spísať a podpísať vyhlásenie o zhode.
Vyhlásenie o zhode musí obsahovať všetky relevantné informácie potrebné na identifikáciu
harmonizačných právnych predpisov EÚ, podľa ktorých bolo vydané, ako aj informácie
o výrobcovi a v prípade potreby aj o notifikovanom orgáne, výrobku a prípadne aj odkaz na
harmonizované normy a iné technické špecifikácie, vrátane identifikačného čísla výrobku, t. j.
typového čísla, čísla šarže, sériového čísla modelu alebo iného údaju, ktorý umožní
identifikáciu hračky. Uvedenie mena a adresy výrobcu, typu, radu, čísla série alebo modelu
alebo iného prvku, ktorý umožní identifikáciu hračky na výrobku, prípadne na obale či
v sprievodnej dokumentácii, je dôležité a nevyhnutné pre spárovanie sprievodnej a technickej
dokumentácie s konkrétnou (samotnou) hračkou. Na základe vyššie uvedeného odvolací
správny orgán uvádza, že účastníkom konania doložené vyhlásenie o zhode je neplatné,
nakoľko bolo vydané dovozcom, čo je v rozpore s platnými právnymi predpismi, t. j.
v predmetnom prípade v rozpore so zákonom o bezpečnosti hračiek.
Vo vzťahu k tvrdeniu zástupcu účastníka konania, že spolupracoval so správnym orgánom
a prejavil ochotu riešiť veci, odvolací orgán uvádza, že predmetnú skutočnosť hodnotí
pozitívne, avšak v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené
nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie

a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Z citovaného
ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre
účastníka konania, ako kontrolovaného subjektu, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla
ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne.
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.
K námietkam splnomocneného zástupcu účastníka konania, že na trhu je oveľa viac
spornejších vecí, než si dokazovať pravdu, ktorá nie je v predmetnom prípade jednoznačná, a že
od začiatku svojho podnikania, t. j. 25 aktívnych rokov vo svete hračiek, sa snaží o to, aby
dodržiaval platné zákony, pričom nemá v úmysle poškodzovať spotrebiteľa, odvolací orgán
uvádza, že ich považuje opätovne za subjektívne a právne bezpredmetné. Účastník konania za
zistené porušenie zákona o bezpečnosti hračiek nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu
na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre
konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI
počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie
je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne
hrozí. Zákon neumožňuje správnemu orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty.
Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako distribútor je povinný poznať zákon
a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili
zákonom pri výkone svojej činnosti. Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka
konania v prvom rade sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o bezpečnosti hračiek. K naplneniu skutkovej podstaty tohto správneho deliktu stačí
kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo
k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany
účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu
zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti
dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona
o bezpečnosti hračiek.
K vyššie uvedeným skutočnostiam odvolací správny orgán už len dopĺňa, že rozdielne
výsledky skúšok z akreditovaných laboratórií len potvrdzujú, že výrobca nezabezpečil
kontinuitu výroby v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. f) zákona o bezpečnosti hračiek, podľa
ktorého je výrobca povinný zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby
s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a zohľadniť zmeny návrhu hračky a zmeny
v harmonizovanej technickej norme pri sériovej výrobe hračky. Na základe vyššie uvedeného
je zrejmé, že nie každý výrobcom vyrobený kus predmetného výrobku spĺňa základné
bezpečnostné požiadavky v zmysle vyššie citovaného zákona o bezpečnosti hračiek.
Odvolací orgán v súvislosti s námietkou účastníka konania týkajúcou sa likvidačného
charakteru uloženej pokuty a zmeny sumy uloženej sankcie 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. Vzhľadom na
uvedené skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre určenie výšky postihu odvolací orgán

považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným nedostatkom, pričom ju nie je možné
v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. Naviac, účastník konania nepredložil žiadny
dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej finančnej situácii, a teda ani nedal prvostupňovému
správnemu orgánu možnosť zobrať dané okolnosti do úvahy. 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 nebezpečné hračky, ktoré
boli vyhlásené za nebezpečné výrobky, nakoľko predstavujú chemické riziko z dôvodu
nadlimitného obsahu ftalátov. Takéto následky považuje odvolací orgán za zvlášť závažné,
nakoľko smerujú 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.
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 04.07.2018 v prevádzkarni – Papiernictvo, hračky MIKO, SNP 6, Hlohovec
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 – 2 ks Plastová bábika „Cute Beaut“, á 2,- €, pričom vedel alebo mal
vedieť, že predmetný druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko
uvedená hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia života a zdravia
(chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov);
 1 druh výrobku - 2 ks Plastová bábika „Fashion girl Flashing enter“, 1 ks
s predajnou cenou 4,20 € a 1 ks s predajnou cenou 4,- €, pričom vedel alebo mal
vedieť, že predmetný druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko
uvedená hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia života a zdravia
(chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov).
Odvolací orgán za použitia správnej úvahy ohľadom 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 špecifikované nedostatky považuje odvolací orgán za
pomerne závažné, nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane
života a zdravia maloletej osoby, ktorá je predpokladaným používateľom hračiek ponúkaných
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: 04530218.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0326/99/2018

Dňa : 21.02.2019

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Mária Mikušincová,
TECHNOCENTRUM BM, miesto podnikania: Vážska 27/507, 922 42 Madunice, IČO:
41 186 907, kontrola vykonaná dňa 01.02.2018 v prevádzkarni Rozličný tovar, farby-laky,
J. Hollého 72, Madunice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0075/02/2018 zo dňa 13.06.2018, 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 400,- EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 18
ods. 1 a § 18 ods. 10 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2
Správneho poriadku takto

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. P/0075/02/2018 zo dňa
13.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Mária Mikušincová,
TECHNOCENTRUM BM – peňažnú pokutu vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovenia
§ 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 01.02.2018 v prevádzkarni účastníka
konania Rozličný tovar, farby-laky, J. Hollého 72, Madunice zistené, že tento porušil povinnosť
oznámiť pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom;
porušil povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom zabezpečiť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi a porušil povinnosť viesť evidenciu
o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo oznámiť pred uzavretím
zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom; riadne informovať spotrebiteľa
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
a o vykonávaní záručných opráv, a za tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na
požiadanie orgánu dozoru na nazretie; čo účastník konania porušil.
Dňa 01.02.2018 v prevádzkarni Rozličný tovar, farby-laky, J. Hollého 72, Madunice
vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť
jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom –
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“), nakoľko bol vo vyššie uvedenej
prevádzkarni vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Pasca na myši drevená á 0,50 €/ks v celkovej
hodnote 0,50 €, pričom účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, ktorí
vystupovali v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom.
Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
keď pri výkone kontroly bolo zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi sa
nenachádzal reklamačný poriadok, teda spotrebitelia neboli riadne informovaní o podmienkach
a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv.
Inšpektormi SOI bolo zistené aj porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane
spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania neviedol evidenciu
reklamácií v žiadnej forme. Predmetná evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje
o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo
dokladu o uplatnení reklamácie, pričom účastník konania ako predávajúci je povinný predložiť
ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že si je vedomý nedostatkov zistených pri
kontrole vykonanej dňa 01.02.2018. Účastník konania však nesúhlasí s výškou uloženej
sankcie. Uvádza, že výška pokuty je preňho likvidačná vzhľadom na jeho zlú životnú
a finančnú situáciu (zomrel mu partner, denná tržba na predajni je len na živorenie, musí
vydržať do dôchodku, nakoľko novú prácu by si vo svojom veku nenašiel). Na základe vyššie
uvedeného žiada účastník konania odvolací orgán o zníženie výšky uloženej sankcie alebo
o odpustenie pokuty.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka
konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné
a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené
porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie účastníka
konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník
konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali skutkový stav zistený

kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu.
Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú
postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 10a
ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň po
preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého
stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali
z obsahu daného administratívneho spisu.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom“.
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný spotrebiteľa
riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi“.
Podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia
o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe
vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie“.
Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé,
či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z tohto pohľadu je
rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinností
v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedené povinnosti
vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým
je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá
za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti.
Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní, t. j. že mu zomrel partner, jeho denná tržba na predajni je len na živorenie, a že musí
vydržať do dôchodku, nakoľko novú prácu by si vo svojom veku nenašiel, považuje odvolací
orgán za subjektívne a právne irelevantné. Účastník konania za zistené porušenia zákona
o ochrane spotrebiteľa nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre
konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI
počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie
je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne
hrozí. Zákon neumožňuje správnemu orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty.
Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon
a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili
zákonom pri výkone svojej činnosti.
K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené vníma pozitívne,
avšak táto skutočnosť na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov je „kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené
nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie.
Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania vyplývajúcou mu priamo

zo zákona, a teda taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené
porušenie zákona“. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie
nedostatkov predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaného subjektu,
uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do
termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri
určovaní výšky pokuty.
Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.
K naplneniu skutkovej podstaty týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že
v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa.
Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné
zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný
po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy
vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.
Účastník konania v odvolaní uvádza, že považuje uloženú sankciu za likvidačnú a žiada o jej
zníženie, resp. o jej odpustenie. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací
orgán uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo,
nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola
uložená v rámci stanovených kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle
§ 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených
nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou
materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení
výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo
obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie ani ju odpustiť,
nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu.
Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj
pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola
citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia,
a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý
si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí,
či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným
podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej
povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti
(likvidačná výška pokuty; úmrtie partnera; nízka denná tržba) nie sú dôvodom pre
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím na
kritériá pre určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania,
odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným nedostatkom, ba priam
až za priaznivú, nakoľko táto je uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby, pričom

ju nie je možné v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. Naviac, účastník konania
nepredložil žiadny dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej finančnej situácii, a teda ani nedal
prvostupňovému správnemu orgánu možnosť zobrať dané okolnosti do úvahy.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.
Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty
odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že následkom absencie informácie
ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých prípadoch
došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. je
vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne,
menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie
zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu,
ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Práve pre
tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby spotrebiteľ bol o tejto možnosti riadne
informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán taktiež prihliadol aj na porušenie povinnosti účastníka konania
zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Nezabezpečením danej povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní
reklamácie, priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi
oboznámiť. Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden
z dôležitých prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o jeho právach
a povinnostiach v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobkov alebo
poskytovaných služieb. Neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste
prístupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do týchto práv spotrebiteľa
(zníženie ich rozsahu).
Vo vzťahu k porušenému § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa odvolací orgán
uvádza, že nesplnením si uvedenej povinnosti nie je kontrolnému orgánu umožnené v plnom
rozsahu preskúmať, či predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržal všetky svoje povinnosti
v rámci reklamačného konania. Vzhľadom na skutočnosť, že inšpektormi SOI bolo počas
kontroly vykonanej dňa 01.02.2018 zistené, že účastník konania neviedol evidenciu reklamácií
v žiadnej podobe, tento sa preukázateľne dopustil porušenia § 18 ods. 10 cit. zákona. Bolo
predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo
k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Jednou z týchto povinností
je aj povinnosť upravená v § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá má síce charakter
formálnej povinnosti v rámci reklamačného konania, plní však funkciu zdroja informácií pre
kontrolný orgán pri zisťovaní závažnosti ohrozenia oprávnených záujmov spotrebiteľov
v prípade výskytu vady výrobkov. Povinnosť zaevidovania reklamácie v evidencii reklamácií
sa vzťahuje aj na prípady, v ktorých predávajúci zamietne reklamáciu spotrebiteľa.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.

Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS:
00750218.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0327/99/2018

Dňa : 21.02.2019

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 – Jana Mosnáková,
miesto podnikania: 920 61 Dolné Otrokovce 182, IČO: 50 889 672, (podnikateľský subjekt
ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch
o živnostenskom oprávnení ku dňu 19.10.2018), kontrola vykonaná dňa 15.02.2018
v prevádzkarni Potraviny Janka, Dolné Otrokovce 73, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0118/02/2018 zo
dňa 20.06.2018, 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 300,- EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 6
ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

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. P/0118/02/2018 zo dňa
20.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Jana Mosnáková – peňažnú pokutu
vo výške 300,- €, pre porušenie ustanovenia § 6 ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 15.02.2018 v prevádzkarni účastníka
konania – Potraviny Janka, Dolné Otrokovce 73 zistené, že tento porušil povinnosť stiahnuť
z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň
spotreby; porušil povinnosť oznámiť pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné
vzhľadom na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených
osobitným predpisom a porušil povinnosť označiť výrobky správnou jednotkovou cenou.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo stiahnuť

z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň
spotreby; oznámiť pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na
povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným
predpisom; označiť výrobky správnou jednotkovou cenou; čo účastník konania porušil.
Dňa 15.02.2018 v prevádzkarni účastníka konania – Potraviny Janka, Dolné Otrokovce 73
vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 2,36 € po uplynutí doby spotreby,
čím účastník konania porušil § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu ukladá povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú
určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby. Išlo konkrétne o výrobky:
- 3 ks Minerálna voda Ľubovnianka perlivá 500 ml á 0,49 €, doba spotreby do:
25.11.2017;
- 1 balenie Cereálny snack plnený liesko-orieškovým krémom Finelife 100 g á 0,89 €,
doba spotreby do: 10.12.2017.
Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť
jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom –
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“), nakoľko bol vo vyššie uvedenej
prevádzkarni vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Baldovská voda minerálna 0,5 l á 0,52 €/ks
a 1 ks cukríky Jojo potešenie 90 g á 0,77 €/ks v celkovej hodnote 1,29 €, pričom účastník
konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, ktorí vystupovali v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným právnym predpisom.
Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že pri 10 druhoch výrobkov bola
uvedená nesprávna jednotková cena. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na
predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:
- Slamky Party 21 cm 40 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena 0,35 €/bal.,
správne má byť uvedená jednotková cena 0,009 €/ks;
- Špajdle drevené 100 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena 0,74 €/ks, správne
má byť uvedená jednotková cena 0,007 €/ks;
- Špáradlá CBA 180 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena 0,35 €/ks, správne
má byť uvedená jednotková cena 0,002 €/ks;
- Tácka na gril Party 3 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena 1,08 €/ks,
správne má byť uvedená jednotková cena 0,36 €/ks;
- Vrecia zaťahovacie 60 litrov 15 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
2,16 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,14 €/ks;
- Vrecia zaťahovacie 30 litrov 15 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
1,48 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,10 €/ks;
- Vrecia na odpad ARO 25 litrov 30 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
0,69 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,02 €/ks;
- Vrecká Rollo 300 x 400 mm 50 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
0,72 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,014 €/ks;
- Toaletný papier Family 12 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
2,99 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,25 €/ks;

-

Odličovacie tampóny Linteo 120 ks v balení, nesprávne uvedená jednotková cena
1,25 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena 0,01 €/ks.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že výška pokuty je preňho ako pre malého
podnikateľa likvidačná. Účastník konania si je vedomý svojho pochybenia, rozhodnutie
akceptuje, avšak prosí o zníženie výšky uloženej pokuty. Účastník konania ďalej uvádza, že
bezodkladne po vykonaní kontroly vykonal kroky k náprave, t. j. odstránil všetky zistené
nedostatky: - tovar po spotrebe ihneď stiahol z predaja, - informáciu o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov doplnil, - taktiež doplnil a opravil prepočet jednotkovej
ceny na kusy. Záverom účastník konania poznamenal, že jeho podnikanie trvá len rok, pričom
sa snaží dodržiavať všetky nariadenia a predpisy. Účastník konania žiada o zhovievavosť,
nakoľko tovar vo svojej predajni kontroluje častejšie a dôkladnejšie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka
konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné
a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené
porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie účastníka
konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník
konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali skutkový stav zistený
kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu.
Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú
postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 6
ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň po
preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého
stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali
z obsahu daného administratívneho spisu.
Podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú
určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je
povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu“.
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 § 14a ods. 1 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný označiť
výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je
zhodná s predajnou cenou“.
Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé,
či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z tohto pohľadu je
rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinností
v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedené povinnosti
vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým

je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá
za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti.
Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní, t. j. že jeho podnikanie trvá len
rok, pričom sa snaží dodržiavať všetky nariadenia a predpisy, považuje odvolací orgán za
subjektívne a právne irelevantné. Účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre
konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI
počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie
je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne
hrozí. Zákon neumožňuje správnemu orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty.
Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon
a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili
zákonom pri výkone svojej činnosti.
Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany
účastníka konania síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej
kontrole vnútorného trhu“), v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej
lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“.
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 uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.
K naplneniu skutkovej podstaty týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že
v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa.
Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné
zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný
po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy
vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.
Skutočnosť, že účastník konania ukončil podnikateľskú činnosť ho nezbavuje objektívnej
zodpovednosti za porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa, zistených
v čase, keď živnosť prevádzkoval. Zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby
nedochádza k strate spôsobilosti fyzickej osoby mať práva a povinnosti a ani k spôsobilosti byť
účastníkom konania, pretože fyzická osoba zodpovedá v celom rozsahu za svoje záväzky
vzniknuté pri súkromnom podnikaní. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti
podnikateľským subjektom – živnostníkom, resp. zánikom jeho živnostenského oprávnenia,
prechádzajú všetky jeho záväzky na fyzickú osobu, ktorá túto podnikateľskú činnosť ukončila,

resp. ktorej živnostenské oprávnenie zaniklo. Fyzická osoba – podnikateľ vykonáva svoju
podnikateľskú činnosť (v zmysle § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a ručí za ňu celým svojim
majetkom. Uvedené platí aj po ukončení podnikateľskej činnosti účastníkom konania. To, že
účastník konania (fyzická osoba – podnikateľ) ukončil svoju podnikateľskú činnosť
neznamená, že neručí za tie záväzky, (resp. porušenie zákona), ktoré vznikli v období
podnikateľskej činnosti, a že tieto zanikli. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania naďalej
nesie administratívno-právnu zodpovednosť za zistené porušenie povinnosti.
Účastník konania v odvolaní uvádza, že považuje uloženú sankciu za likvidačnú a žiada o jej
zníženie. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po
dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na
zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci
stanovených kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán
zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti,
vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal
z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch.
Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí
ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci
správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu
bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých,
resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie
sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť
citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za
spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (likvidačná výška
pokuty; bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov) nie sú dôvodom pre prehodnotenie
výšky uloženej pokuty. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre
určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací orgán
považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným nedostatkom, ba priam až za priaznivú,
nakoľko táto je uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby, pričom ju nie je možné
v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. Naviac, účastník konania nepredložil žiadny
dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej finančnej situácii, a teda ani nedal prvostupňovému
správnemu orgánu možnosť zobrať dané okolnosti do úvahy.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti.

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že nestiahnutím výrobkov
z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby boli porušené práva spotrebiteľa chránené
zákonom. Taktiež bolo prihliadnuté na skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí ich
určenej doby spotreby účastník konania porušil zákonom stanovený zákaz, podľa ktorého nikto
nesmie uviesť na trh a na trhu ponechávať výrobky po určenej dobe spotreby. Bol zohľadnený
počet týchto výrobkov, a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí mohli byt’ predajom
výrobkov po uplynutí určenej doby spotreby poškodení, ako aj povaha a hodnota výrobkov.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty taktiež zohľadnil, že následkom absencie
informácie ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých
prípadoch došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. Cieľom zákona č. 391/2015
Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo,
efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide
o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o
vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym
podkladom. Práve pre tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby spotrebiteľ bol
o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods. 1 písm. k)
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy aj to, že účastník konania porušil
§ 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v dôsledku nesprávneho uvedenia jednotkovej ceny,
nakoľko aj vtedy je spotrebiteľ ukrátený jednak na svojom práve na informácie a tiež je
ohrozené právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, pretože práve jednotková cena je
z hľadiska komparácie najjednoduchším kritériom porovnania cien daného výrobku
s výrobkami iných predávajúcich.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS:
01180218.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0195/99/2018

Dňa : 21.02.2019

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 – Norbert Nagy –
Agentúra Štýl, miesto podnikania: J.Szabóa 5 A /3225, 984 01 Lučenec, IČO: 32 623 348,
na základe kontroly zariadenia detského ihriska nachádzajúceho sa pri reštaurácii Čárda, pri
vodnej nádrži Ľadovo, Lučenec (ďalej len „ZDI“), vykonanej dňa 18.07.2017 s dokončením
dňa 06.11.2017, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej
Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0414/06/2017 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 1 500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 1
písm. h) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

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/0414/06/2017 zo dňa
23.03.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Norbert Nagy – Agentúra Štýl
- peňažnú pokutu vo výške 1 500,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 4
ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ohrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 18.07.2017 a dokončenej dňa 06.11.2017
v zariadení detského ihriska nachádzajúceho sa pri reštaurácii Čárda, pri vodnej nádrži Ľadovo,
Lučenec zistené, že účastník konania porušil povinnosť poskytovať služby spôsobom, ktorý
umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo poskytovať služby spôsobom,
ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie; čo účastník konania porušil.
Dňa 18.07.2017 s dokončením dňa 06.11.2017 vykonali inšpektori SOI kontrolu vyššie
uvedeného ZDI za účelom prešetrenia plnenia požiadaviek na bezpečnosť ZDI a posúdenia ich
rizikových faktorov. Predmetnou kontrolou boli zistené nasledovné rizikové prvky:

- Nevyhovujúci materiál povrchu, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN
1176-1:2009 Tabuľky F. 1 - ,,Materiál v závislosti od prípustnej výšky voľného pádu“,
v zmysle ktorej pre betón je maximálna výška pádu ≤ 600 mm, keď v čase kontroly časť
povrchu ZDI, pôdorysnej veľkosti 790 x 1 520 mm, bola pokrytá betónovými dlaždicami
a výška voľného pádu z plošiny bola nameraná 1 300 mm,
- Nevyhovujúce zábrany, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009
čl. 4.2.4.4 ,,Zábrany“, v zmysle ktorého výška hornej hranice zábrany musí byť najmenej 700
mm od povrchu plošiny, schodiska alebo rampy, keď v čase kontroly bola zistená nedostatočná
výška zábran plošiny, ktorá bola umiestnená vo výške 1 300 mm od zeme a výška zábrany bola
nameraná 600 mm,
- Nevyhovujúce základy, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009
čl. 4.2.14 „Základy“, v zmysle ktorého sa základy musia navrhnúť tak, aby neboli zdrojom
ohrozenia (uvoľnenia, nárazu), keď v čase kontroly stĺpy domčeka boli ukotvené oceľovými
uholníkmi o betónové základy (betónové pätky), ktorých časť trčala nad zem,
- Nevyhovujúca šmýkačka, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN EN 11763:2009 čl. 4.2. „Prístup“, v zmysle ktorého musí byť okrem iného výška priečnika od 600 mm
do 900 mm nad miestom nasadnutia, keď v čase kontroly prídavná plastová šmýkačka, ktorá
bola upevnená o konštrukciu domčeka, obsahovala nad miestom nasadnutia priečnik, pričom
tento priečnik nebol od miesta nasadnutia v dostatočnej výške, keď nameraná vzdialenosť bola
540 mm,
- Nevyhovujúci rozsah priestoru pádu, čím neboli splnené požiadavky v zmysle normy STN
EN 1176-1:2009 čl. 4.2.8.2.5 „Rozsah priestoru pádu“, v zmysle ktorého ak sa neurčí inak,
rozsah priestoru pádu musí byť najmenej 1,5 m okolo vyvýšených častí zariadenia, ak sa meria
vodorovne a siaha od zvislého predmetu roviny pod zariadenie a v zmysle normy STN EN
1176-1:2009 čl. 4.2.8.4 „Ochrana proti zraneniam v priestore pádu“, v zmysle ktorého priestor
pádu nesmie obsahovať nijaké prekážky, na ktoré by používateľ mohol spadnúť a spôsobiť si
zranenia, napríklad stĺpy, ktoré sa nekryjú so susednými časťami, alebo nechránené základy,
keď v čase kontroly vo vzdialenosti do 1,5 m od ZDI sa nachádzal strom, pričom nameraná
vzdialenosť od stĺpu domčeka po strom bola 1,45 m.
Nakoľko boli na ZDI zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s technickými požiadavkami na
bezpečnosť ZDI určenými v norme STN EN 1176-1:2009 Zariadenia a povrch detských ihrísk
Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy a v norme STN EN 11763:2009 Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy na šmýkačky, účastník konania ako prevádzkovateľ používaného ZDI
nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. h) zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že po vykonaní kontroly a po oboznámení sa
s uloženými opatreniami požiadal dodávateľa predmetného ZDI o predloženie dokladu,
z ktorého bude vyplývať účel a použiteľnosť zakúpeného ZDI. Dodávateľ následne predložil
certifikát o zhode EN 71-1, 2, 3, 8 a 9 zo dňa 22.05.2012. Predmetný certifikát je súčasťou
administratívneho spisu. Účastník konania ďalej uviedol, že nevyužíval detské ihrisko na
podnikateľské účely, ale ho využíva len na svoje súkromné účely, pričom má zároveň za to, že
ZDI spĺňa všetky potrebné normy, má certifikát o zhode a je označené ako súkromný pozemok.
Keďže SOI považovala ZDI za problematické, účastník konania okamžite zamedzil možnosť
vstupu tretím osobám. Účastník konania poznamenáva, že uložená sankcia nemá preňho

represívny a ani výchovný charakter. Účastník konania uvádza, že uložená pokuta je likvidačná,
keďže jeho prevádzka sa nachádza v regióne, kde nevie dosiahnuť cenovú hladinu ako iné
mestá na strednom Slovensku (Banská Bystrica, Zvolen, Žilina a pod.). Podľa vyjadrenia
účastníka konania má uložená pokuta preňho ďalekosiahle následky, ktoré ho nútia uvažovať
o ukončení živnosti. Záverom účastník konania žiada o umožnenie splácania pokuty
v splátkach vo výške 100,- € mesačne.
Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu
dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil skutkový stav. Skutočnosti
a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a
nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia. Z podkladov k rozhodnutiu jasne
vyplýva, že účastník konania porušil povinnosť uloženú mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací orgán sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového správneho orgánu obsiahnutými
v odôvodnení rozhodnutia. Námietky účastníka konania žiadnym spôsobom nezbavujú
účastníka konania zodpovednosti za porušenie ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre
správny i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav zistený v čase kontroly, ktorý následne
porovnáva so stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý ale zo strany účastníka
konania nebol dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu pokuty.
Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný zabezpečiť
predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné
použitie“.
K námietkam účastníka konania, že označil priestor ako súkromný pozemok, a že okamžite
zamedzil možnosť vstupu tretím osobám, odvolací orgán uvádza, že uvedenú nápravu hodnotí
pozitívne, avšak táto nie je dôvodom, ktorý by účastníka konania zbavoval jeho zodpovednosti
za spoľahlivo zistené porušenie zákona. Zodpovednosť účastníka konania je v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník konania
zodpovedá za svoje konanie bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) a bez ohľadu na
okolnosti, ktoré daný výsledok (porušenie zákona) spôsobili. Pre posúdenie zodpovednosti
účastníka konania je relevantný stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov
po upozornení zo strany inšpektorov SOI, a teda zosúladenie skutkového stavu so stavom
právnym, je povinnosťou účastníka konania ako kontrolovanej osoby v zmysle § 7 ods. 3
zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je
kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo
vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch
v určenej lehote správu. Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania
za ten nedostatok, ktorý bol zistený v čase kontroly. Odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov nie je zároveň ani dôvodom pre prehodnotenie výšky pokuty, ktorú uložil
účastníkovi konania prvostupňový správny orgán. Odvolací orgán zdôrazňuje, že účastník
konania je povinný zabezpečiť, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky
povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
Jednou z týchto povinnosti je aj zabezpečiť, aby poskytoval služby spôsobom, ktorý umožňuje
ich riadne a bezpečné použitie, obzvlášť ak ide o zariadenie detského ihriska určeného pre
používanie deťmi, t. j. je povinnosťou účastníka konania zabezpečiť súlad ZDI s aktuálne
platnými právnymi normami.
Účastník konania v odvolaní uviedol, že požiadal dodávateľa predmetného ZDI
o predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať účel a použiteľnosť zakúpeného ZDI.
Dodávateľ následne predložil certifikát o zhode EN 71-1, 2, 3, 8 a 9 zo dňa 22.05.2012.
K uvedenému odvolací správny orgán uvádza, že nemohol prihliadnuť na argumenty účastníka
konania, nakoľko uvedené argumenty sú subjektívneho charakteru a sú taktiež právne
bezpredmetné. Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru sankcionuje účastníka konania
za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa, t. j. za porušenie

ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej podstaty
tohto správneho deliktu stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti
zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že
poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu
spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas
výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na
ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom jednotlivé ustanovenia
zákona o ochrane spotrebiteľa majú kogentný charakter, a teda nie je možné sa od nich
odchýliť. Odvolací orgán opätovne poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené
nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie
(úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože
zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu
správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Pre konštatovanie
porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu
kontroly. Uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné,
aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí.
Okolnosti, ktoré ospravedlňujú, resp. vysvetľujú nesplnenie povinnosti, nemajú právny význam
pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Na základe vyššie uvedeného je preto právne
irelevantné, či mal účastník konania ku konaniu, ktoré je v rozpore so zákonom o ochrane
spotrebiteľa motív, alebo nie. Odvolací orgán dodáva, že zodpovedným za bezpečnosť ZDI je
vždy prevádzkovateľ ihriska, voči ktorému SOI vyvodzuje dôsledky v prípadoch, keď v rámci
vlastnej kontroly zistí nedodržanie bezpečnostných požiadaviek ZDI, a to bez ohľadu na to, kto
bol zhotoviteľom predmetného ZDI. K námietke účastníka konania, že dodávateľ mu doručil aj
certifikát o zhode, odvolací orgán uvádza, že nejde o liberačný dôvod a vzhľadom na
objektívnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa zodpovedá za
ohrozenie právom chráneného záujmu – bezpečnosti detských spotrebiteľov.
K argumentu účastníka konania, že nevyužíval detské ihrisko na podnikateľské účely, ale ho
využíva len na svoje súkromné účely, pričom má zároveň za to, že ZDI spĺňa všetky potrebné
normy, odvolací správny orgán uvádza, že uvedená námietka je pre určenie zodpovednosti
irelevantná, nakoľko odvolací orgán má z inšpekčného záznamu zo dňa 18.07.2017 a zo dňa
06.11.2017, ako aj z fotodokumentácie ZDI (č. l. 4 – 8 administratívneho spisu) jednoznačne
preukázané, že predmetné ZDI nebolo využívané výhradne na súkromné účely, keďže nebolo
označené nijakým oznamom o zákaze používania. Zároveň nebol nijakým spôsobom
zamedzený prístup verejnosti za účelom použitia detského ihriska, t. j. kontrolované ZDI nebolo
oplotené, resp. nebolo označené oznamom o jeho využívaní na súkromné účely. Na základe
uvedeného nemá odvolací správny orgán dôvod pochybovať o správnosti skutkového stavu
zachyteného v inšpekčnom zázname zo dňa 18.07.2017 a zo dňa 06.11.2017 a ani o určení
subjektu, ktorý predmetné ZDI prevádzkuje a zodpovedá zaň. Na základe uvedeného správny
orgán postihoval za zistené nedostatky účastníka konania ako prevádzkovateľa používaného
ZDI.
Účastník konania zároveň namietal, že uložená sankcia nemá preňho represívny a ani
výchovný charakter, ale je likvidačná, keďže jeho prevádzka sa nachádza v regióne, kde nevie
dosiahnuť cenovú hladinu ako iné mestá na strednom Slovensku (Banská Bystrica, Zvolen,
Žilina a pod.). Uložená pokuta má pre účastníka konania taktiež ďalekosiahle následky, ktoré
ho nútia uvažovať o ukončení živnosti. K uvedenému odvolací orgán uvádza, že v prípade
zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Čo sa týka výšky uloženého postihu, úvahy správneho orgánu, ktoré ho viedli k uloženiu pokuty
vo výške určenej v napadnutom rozhodnutí, sú uvedené v odôvodnení napadnutého
prvostupňového rozhodnutia. Odvolací orgán zastáva názor, že správny orgán pri určovaní

výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu ako aj dôvody zisteného porušenia, výšku
postihu preto pokladá vzhľadom na skutkové zistenia za primeranú. Správny orgán prvého
stupňa pri ukladaní výšky pokuty zobral na vedomie vyjadrenie účastníka konania a opatrenia,
ktoré prijal na odstránenie zistených nedostatkov, avšak uvedené nie je možné akceptovať ako
liberačný dôvod na zbavenie sa zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny stav vzhľadom
na objektívnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Porušenú
povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže samotný zákon priamo na
predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania ako
prevádzkovateľ predmetného ZDI, preto práve účastník konania zodpovedá za zistený
nedostatok na základe objektívnej zodpovednosti, ktorej nie je možné zbaviť sa žiadnymi
subjektívnymi tvrdeniami. Odvolací orgán zároveň dodáva, že správny orgán pri určení výšky
pokuty postupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 Správneho poriadku, v zmysle ktorého
„správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Predmetné ustanovenie Správneho poriadku
vyjadruje zásadu materiálnej rovnosti, ktorá vychádza z ústavného princípu rovnosti osôb pred
zákonom vyjadreného v čl. 13 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého rovnaké obmedzenia sa
vzťahujú len na prípady, ktoré spĺňajú rovnaké ustanovené podmienky. Správne orgány sú
povinné dodržiavať zásadu materiálnej rovnosti vo vzťahu k osobám, o ktorých právach,
právach chránených záujmoch alebo povinnostiach rozhodujú v správnom konaní tak, aby
nedochádzalo k ich diskriminácii. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím na kritériá
pre určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací
orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zistenému nedostatku, nakoľko táto je
uložená v spodnej hranici rozmedzia, v ktorom sú ukladané pokuty iným účastníkom konania
za obdobné porušenie zákona, pričom ju nie je možné v žiadnom prípade považovať za
likvidačnú. Naviac, účastník konania nepredložil žiadny dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej
finančnej situácii, a teda ani nedal prvostupňovému správnemu orgánu možnosť zobrať dané
okolnosti do úvahy.
Odvolací správny orgán ohľadom výšky uloženej pokuty dáva účastníkovi konania do
pozornosti, že pri stanovení výšky pokuty vymedzenej zákonom do 66 400 eur, bolo
prihliadnuté na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti, zdôrazňujúc, že porušenie povinnosti predávajúceho bolo vo
vzťahu k ZDI, ktoré slúži na využitie deťom. Možné následky uvedeného protiprávneho
konania boli aj správnym orgánom prvého stupňa dôkladne zohľadnené pri určení výšky
pokuty, a preto námietky účastníka konania uvedené v odvolaní hodnotí odvolací správny
orgán za subjektívne. Zároveň odvolací správny orgán poukazuje na správne a výstižné
odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa, s ktorým sa v plnom rozsahu
stotožňuje a síce, že: ,,Je potrebné zdôrazniť, že zariadenia detských ihrísk sú určené pre
najrizikovejšiu skupinu – deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká, a preto by tieto
mali byť redukované na najnižšiu možnú úroveň, čo však v tomto prípade vzhľadom na výskyt
rizikových prvkov na ZDI nebolo splnené. Nie je tak dosahovaný cieľ zákona o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu
svojho zdravia a bezpečnosti“. Odvolací správny orgán sa zároveň stotožňuje s ostatným
tvrdením správneho orgánu prvého stupňa, a síce, že: ,,Prevádzkovatelia detských ihrísk by sa
mali z vlastnej iniciatívy zaujímať o bezpečnosť zariadení tak už pri zriaďovaní detského
ihriska, ako aj v priebehu jeho používania a vykonávať pravidelné kontroly stavu ZDI. Taktiež
by mali likvidovať alebo rekonštruovať nevyhovujúce a bezpečnosť ohrozujúce zariadenia“.
Uvedené však účastník konania nedodržal. Konanie, ktorým je ohrozované zdravie či
bezpečnosť spotrebiteľa (zvlášť s poukazom na maloleté deti), považuje aj odvolací správny
orgán za spoločensky nebezpečné, teda po zhodnotení jednotlivých kritérií podľa § 24 ods. 5

zákona o ochrane spotrebiteľa zisteného porušenia zákona pokutu uloženú vo výrokovej časti
rozhodnutia považuje odvolací správny orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu.
Na základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Odvolací orgán nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
V prípade záujmu o dohodu splácania uloženej pokuty formou splátkového kalendára je
potrebné obrátiť sa na Odbor vymáhania pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Bratislave.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia
povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti spočívajúce v porušení príslušného
ustanovenia zákona účastníkom konania tým, že predávajúci nezabezpečil poskytovanie služieb
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie, keď kontrolou zameranou na plnenie
požiadaviek na bezpečnosť ZDI a posúdenia ich rizikových faktorov boli na ZDI, ktoré
prevádzkuje, zistené vyššie uvedené skutočnosti podrobne popísané tak v prvostupňovom, ako
aj predmetnom rozhodnutí. Je potrebné zdôrazniť, že ZDI sú určené pre najrizikovejšiu skupinu
– deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká, a preto by tieto mali byť redukované no
čo najnižšiu možnú úroveň, čo však v danom prípade vzhľadom na výskyt rizikových prvkov
ZDI nebolo splnené. Prevádzkovatelia detských ihrísk by sa mali z vlastnej iniciatívy zaujímať
o bezpečnosť zariadení tak už pri zriaďovaní detského ihriska, ako aj v priebehu jeho
používania a vykonávať pravidelné kontroly stavu ZDI za účelom sprístupňovania zariadenia
detských ihrísk, ktoré sú pre deti bezpečné v maximálnej možnej miere. Rovnako by mali
likvidovať alebo rekonštruovať nevyhovujúce a bezpečnosť ohrozujúce zariadenia. Pokiaľ je
ihrisko zhotovené individuálne pre predávajúceho ako prevádzkovateľa ZDI, na takéto ihrisko
musí byť posúdená zhoda, ktorej posúdením sa osvedčí, že nie je ohrozený oprávnený záujem,
a že takéto ZDI spĺňa požiadavky naň kladené. Pokiaľ splnenie povinnosti poskytovať služby
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie nezabezpečí samotný
prevádzkovateľ ihriska, je nevyhnutné ochrániť detského užívateľa ako spotrebiteľa aktivitou
orgánu dozoru. Správny orgán zároveň prihliadol na závažnosť konania, nakoľko predmetom
kontroly boli detské ihriská, ktoré boli ponechané detským užívateľom v užívaní napriek ich
nevyhovujúcemu stavu. Uvedené opomenutie zo strany účastníka konania mohlo spôsobiť, že
si na nich ich detskí užívatelia, ktorí nie sú schopní posúdiť mieru hroziaceho rizika, spôsobia
rôzne poranenia, ktoré však vzhľadom na zistené nedostatky mohli byť aj fatálne (napr. vyššie
popísaný nevyhovujúci materiál povrchu, nevyhovujúce zábrany, nevyhovujúce základy,
nevyhovujúci rozsah priestoru pádu;...). Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli pri určení
výšky pokuty zohľadnené bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonnej povinnosti
predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, ako aj
porušenie povinnosti poskytovať služby spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné
použitie tým, že na ZDI boli zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s technickými požiadavkami
ZDI určenými v norme STN EN 1176-1 a STN EN 1176-3 a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný
minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa,
nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ust. § 4 ods. 1 písm.
h) zákona ochrane spotrebiteľa. Konanie účastníka konania bolo vyhodnotené ako závažné
najmä z dôvodu, že používateľmi ZDI sú deti, ktoré nie sú schopné uvážiť mieru rizika, ktoré
im pri hre hrozí. Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že účel sledovaný
zákonom vyjadrený v ust. § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ má okrem iného právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti vzhľadom

na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. Správny orgán
prihliadol na obzvlášť vysokú spoločenskú nebezpečnosť stavu, kedy detské ihrisko nespĺňa
podmienky na jeho bezpečné použitie a z uvedeného dôvodu považuje kontrolné zistenia za
závažné. Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník
konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu
vyplývajú z platných právnych predpisov, a to od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej
činnosti, za porušenie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie, a bez
ohľadu na okolnosti, ktoré dané porušenie spôsobili.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej 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 odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS:
04140617.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0336/99/2018

Dňa : 01.03.2019

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 – NK - PLUS s.r.o.,
sídlo: Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 46 407 260, kontrola internetového obchodu
www.katalognabytku.sk začatá dňa 20.02.2018 a ukončená dňa 06.03.2018 v sídle Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice
prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,
č. P/0090/08/18 zo dňa 13.06.2018, 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 § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) 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/0090/08/18 zo dňa
13.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – NK - PLUS s.r.o. - peňažnú pokutu vo
výške 500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b)
a § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bola dňa 20.02.2018 začatá kontrola internetového obchodu
www.katalognabytku.sk. Kontrola bola ukončená dňa 06.03.2018 v sídle Inšpektorátu SOI so
sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice prerokovaním a odovzdaním
inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe. Predmetná kontrola inšpektormi SOI bola
zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 168/18, na dodržiavanie 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 niektorých zákonov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Predmetnou kontrolou bolo zistené, že
účastník konania ako predávajúci porušil zákaz: ukladať spotrebiteľovi povinnosti

bez právneho dôvodu; upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa;
používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi
povinnosti bez právneho dôvodu; neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa; nepoužívať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách; čo však
účastník konania porušil.
Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) boli uvedené na internetovej stránke účastníka
konania www.katalognabytku.sk, pričom spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred
vyplnením objednávky, avšak nemal možnosť ovplyvniť ich obsah.
Posúdením obsahu OP a Reklamačného poriadku bolo zistené, že účastník konania porušil
zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko v bode
8. Reklamačného poriadku bola uvedená podmienka, ktorou účastník konania ukladal
spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom znení, a to:
8. ... Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou
e-mailu).
Uvedeným ustanovením účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho
dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa
ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri uplatnení
reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie
doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie
o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že spotrebiteľ môže uplatniť
reklamáciu aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, v čom ho účastník konania
ako predávajúci nesmie nijakým spôsobom obmedzovať. V zmysle ustanovenia § 2 zákona
č. 102/2014 Z. z. zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi
predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo
viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti
predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu,
faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Uvedenou podmienkou, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosť bez právneho
dôvodu, účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 písm. e)
zákona o elektronickom obchode poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služieb na
elektronickom zariadení poskytnúť, inšpektori SOI zistili, že na internetovej stránke
www.katalognabytku.sk chýbala informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť
účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha.
Na základe uvedeného účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať práva
spotrebiteľa podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na
informácie. Tým účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kontrolou obsahu OP účastníka konania bolo zároveň zistené, že účastník konania porušil
zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky vo forme klamlivého konania,
nakoľko v OP na stránke www.katalognabytku.sk v Článku VI. „Poplatky za prepravu, balné

a možnosti platieb“ uviedol výšku poplatku za dopravu v sume 5,- €, pričom však ale v časti
„MOŽNOSTI A CENY DOPRAVY“ účastník konania ako predávajúci informoval o cene za
dopravu pri objednávkach od 0,- € do 500,- € vo výške 9,- €. Túto cenu zároveň účastník
konania uvádzal aj v kontrolnej objednávke vykonanej inšpektormi SOI (sedací vak BRW
YOKO á 42,- €) zo dňa 20.02.2018. Uvedené bolo spôsobilé zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Predmetná obchodná praktika
obsahuje nesprávne informácie, a preto je nepravdivá, resp. môže uviesť priemerného
spotrebiteľa do omylu vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie
osobitnej cenovej výhody. Zo strany predávajúceho ide teda o klamlivé konanie v zmysle § 8
ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že má za to, že správny orgán vychádzal
z nesprávneho posúdenia veci a spoľahlivo nezistil skutkový stav, aby mohol vo veci
rozhodnúť. Účastník konania zároveň poznamenáva, že ponúka možnosť uplatnenia reklamácie
osobne a aj prostredníctvom diaľkovej komunikácie (adresným listom). Podľa vyjadrenia
účastníka konania zákon nešpecifikuje, že predávajúci je povinný zabezpečiť si fax, webové
sídlo s funkciou na zasielanie reklamácií alebo e-mail, cez ktorý by boli reklamácie prijímané.
Záverom účastník konania uviedol, že v prípade, ak odvolací orgán potvrdí rozhodnutie v tomto
bode, nastane precedens, podľa ktorého si každý bude musieť zabezpečiť formulár na
internetovú stránku s možnosťou uplatnenia reklamácie, fax a podobne.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia a ani na
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka
konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné
a sujektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené
porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie účastníka
konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník
konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali skutkový stav zistený
kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu.
Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú
postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 4
ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4
v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň po preskúmaní obsahu
napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého stupňa sa dostatočným
spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu daného
administratívneho spisu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie ukladať
spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu“.
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3“.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách“.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „každý spotrebiteľ má právo na výrobky
a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie,
ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov
a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení
zákonom priznaných práv spotrebiteľa“.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „nekalé obchodné praktiky sú zakázané,
a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie .
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa „za nekalú obchodnú praktiku sa považuje
najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná
praktika podľa § 9. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za
nekalé, je v prílohe č. 1“.
Podľa § 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
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“.
K námietkam účastníka konania, že správny orgán vychádzal z nesprávneho posúdenia veci
a spoľahlivo nezistil skutkový stav, aby mohol vo veci rozhodnúť, odvolací orgán uvádza, že
s uvedenými námietkami sa v žiadnom prípade nestotožňuje a považuje ich za subjektívne
a právne irelevantné. Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo
zistil skutkový stav, výrok rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia
postupoval v súlade s § 46 Správneho poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný,
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a musí obsahovať predpísané
náležitosti; v súlade s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti predpokladané
zákonom vrátane opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatku, ktoré zabezpečujú
nezameniteľnosť skutku s iným skutkom ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď
v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil
správnu úvahu pri hodnotení právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací
orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinností stanovených
zákonom je zistený skutkový stav, z ktorého aj podľa odvolacieho orgánu jednoznačne vyplýva,
že účastník konania ako predávajúci porušil zákaz: ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez
právneho dôvodu; upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa;
používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách. Odvolací orgán uvádza, že
právne posúdenie zisteného skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený
urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho
poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený rozhodovať o tom, či správne
konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný zisteniami
vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že
účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2
písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane
spotrebiteľa. A teda správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na
ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené
porušenia zákona. V postupe správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu
nezákonnosť. K uvedenému ešte odvolací správny orgán poznamenáva, že Správny poriadok
zakotvuje povinnosť správneho orgánu v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky
a vyjadrenia účastníka konania k podkladu rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia
však neznamená, že správny orgán je povinný dať na každý argument účastníka konania
podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti správneho orgánu odôvodniť svoje
rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na konkrétny prípad. V prejednávanej veci je
podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné, že prvostupňový správny orgán vydal
rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha
správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu

umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to
s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci
voľnej úvahy – diskrečná právomoc (discretionary power), na základe ktorej má správny orgán
istý stupeň slobody pri prijímaní rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne
prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného
zmocnenia, bolo podľa odvolacieho orgánu rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej
správnej úvahy.
Odvolací správny orgán poznamenáva, že predmetom kontroly SOI je porovnávanie
zisteného stavu so stavom požadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých
dodržiavanie je SOI oprávnená kontrolovať. Postup inšpektorov SOI pri výkone kontrolnej
činnosti vrátane pôsobnosti SOI a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý bol podľa názoru odvolacieho orgánu
pri výkone kontroly dňa 20.02.2018 a dňa 06.03.2018 dodržaný. Kontrola inšpektorov SOI
spočívala v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. ustanoveným
všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi v oblasti ochrany
spotrebiteľa. Vyhotovením tohto porovnania bol výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam,
z ktorého bolo zrejmé zameranie kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali
inšpekčný záznam z vykonanej kontroly, postupovali pri kontrole v súlade s platnými právnymi
predpismi, vychádzali len z vlastných zistení, objektívne zistili a posúdili skutkový stav,
k osobe prítomnej pri kontrole sa správali nepredpojato a korektne. Zároveň bol kontrolovanej
osobe v rámci inšpekčného záznamu spísaného dňa 20.02.2018 po oboznámení sa s jeho
obsahom poskytnutý aj priestor na vyjadrenie sa k zistenému skutkovému stavu vo forme
vysvetlivky k inšpekčnému záznamu. V predmetnej vysvetlivke kontrolovaná osoba uviedla:
„Uvedené stanovisko beriem na vedomie budú v čo najkratšom čase odstránené“.
K argumentom účastníka konania, že ponúka možnosť uplatnenia reklamácie osobne a aj
prostredníctvom diaľkovej komunikácie (adresným listom), pričom zákon nešpecifikuje, že
predávajúci je povinný zabezpečiť si fax, webové sídlo s funkciou na zasielanie reklamácií
alebo e-mail, cez ktorý by boli reklamácie prijímané, odvolací orgán uvádza, že nespochybňuje
vyššie uvedené skutočnosti spomínané účastníkom konania. Odvolací správny orgán má však
za to, že žiadny právny predpis taktiež nestanovuje, aby účastník konania ako predávajúci
výslovne uprel spotrebiteľom túto možnosť, t. j. možnosť uplatniť reklamáciu nielen osobne
alebo prostredníctvom adresného listu, ale aj prostredníctvom webového sídla, elektronickej
pošty, telefónu, faxu alebo ponukového katalógu. Odvolací orgán k uvedenému ďalej uvádza,
že podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. „predávajúci je povinný pred
uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako
spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa
odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná telefónne
číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim,
najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má“. Z podkladov pre rozhodnutie,
ktoré sú súčasťou administratívneho spisu je zrejmé, že na internetovej stránke predávajúceho
www.katalognabytku.sk v časti „KONTAKTNÉ ÚDAJE“ (č. l. 27 spisu) účastník konania
okrem adresy spoločnosti, telefónu atď. oboznamuje spotrebiteľov aj so skutočnosťou, že
informácie o sortimente, stave objednávok, všeobecné informácie získajú na e-mailovej adrese
info@katalognabytku.sk
a
zároveň
je
tu
uvedená
aj
e-mailová
adresa
reklamacie@katalognabytku.sk, ktorá je určená pre podávanie reklamácií a informácie o stave
reklamácie. Rovnako bola na predmetnej internetovej stránke účastníka konania v časti „AKO
NAKUPOVAŤ“ (č. l. 63 spisu) zverejnená e-mailová adresa predávajúceho
(info@katalognabytku.sk), prostredníctvom ktorej bolo možné objednať si tovar. Na základe
vyššie uvedeného je podľa odvolacieho orgánu nad všetky pochybnosti zrejmé, že spotrebiteľ

mal možnosť urobiť svoj prejav vôle smerujúci k uplatneniu zodpovednosti za vady výrobku aj
prostredníctvom elektronickej pošty. Predmetnú možnosť mu však účastník konania ako
predávajúci v bode 8. Reklamačného poriadku výslovne uprel. Uvedené považuje odvolací
orgán za zmätočné. V prípade, kedy si jednotlivé informácie odporujú, resp. upravujú rovnakú
skutočnosť odlišne, dochádza k ohrozeniu práv spotrebiteľa, pretože tento nemá jednoznačne
určené svoje povinnosti, resp. práva, a tým pádom sú tieto informácie pre spotrebiteľa
nezrozumiteľné.
Účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa nesie objektívnu
zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za
protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav
zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi
ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že
takýto protiprávny následok reálne hrozí. Zákon neumožňuje správnemu orgánu prihliadnuť na
žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci
je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich
zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti.
Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.
K naplneniu skutkovej podstaty týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že
v dôsledku porušenia povinností zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa.
Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné
zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný
po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy
vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.
K výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona,
je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah
zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení
spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí prvostupňového
správneho orgánu. Účastníkovi konania napriek závažnosti jeho konania, bola uložená pokuta
vo výške 500,- €, ktorá v korelácii s maximálnou výškou sankcie, ktorú môže správny orgán
uložiť za preukázané porušenie povinnosti (66 400 eur), sa pohybuje na dolnej hranici. Správny
orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti,
vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal
z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch.
Odvolací orgán nemohol prehodnotiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil
z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však
snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty
tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby
v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre
ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí
byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za
spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400
eur, za opakované porušenie počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. Podľa § 24
ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti“.
Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty v prvom rade zobral do úvahy, že Ústava SR v čl.
13 ods. 1 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len
zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach, prípadne medzinárodnou zmluvou podľa
čl. 7 ods. 4 alebo nariadením vlády SR podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. Táto ústavná ochrana
sa premieta v ochrane spotrebiteľa do konkrétneho ustanovenia, ktorého účelom je ochrániť
spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by podnikateľ, resp. poskytovateľ služby sám
spotrebiteľovi ustanovil. Účastník konania konal nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, keď
spotrebiteľovi uložil vo svojom Reklamačnom poriadku povinnosť bez právneho dôvodu, čím
mu mohlo byť sťažené uplatnenie práva garantovaného právnymi predpismi na ochranu
spotrebiteľa.
Účastník konania ako predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať jeho základné práva
ustanovené v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci má právo na úplné poskytnutie
informácií v zmysle § 4 zákona o elektronickom obchode. Odvolací správny orgán teda
prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, nebol
v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý, nakoľko účastník konania neuviedol na
internetovej stránke www.katalognabytku.sk informáciu o názve a adrese orgánu dohľadu,
ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha.
V prípade porušenia zákazu nekalých obchodných praktík, v dôsledku ktorého môže
spotrebiteľ urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, zhodnotil
prvostupňový správny orgán konanie účastníka konania ako závažné s ohľadom na možnosť
privodenia ujmy spotrebiteľovi. Nedodržaním odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho
a klamlivým konaním došlo ku zhoršeniu postavenia a právnej ochrany spotrebiteľa. Účastník
konania pri svojej činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, ktorú zákon zakazuje, a ktorá
môže negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní o obchodnej transakcii. Odvolací
orgán má za to, že používanie nekalej obchodnej praktiky pri konaní so spotrebiteľom je
závažným zásahom do práv spotrebiteľa chránených zákonom. Predmetné konanie je o to
závažnejšie, keď aj v jeho dôsledku dochádza k porušeniu ekonomického záujmu spotrebiteľa.
Spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti nie je objektívne schopný
posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom
dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany
predávajúceho poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany

v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je pretavená do zákazu používania nekalých
obchodných praktík v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola
naplnená. Navyše sa tieto všeobecné zmluvné podmienky nachádzali v zmluvách, ktorých
obsah spotrebiteľ nemôže podstatným spôsobom ovplyvniť.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený
protiprávny skutkový stav vzal do úvahy, že účastník konania je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky ponuky a predaja výrobkov a poskytovania služieb, za
dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie.
Orgán dozoru taktiež poukazuje na skutočnosť, že zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje
uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená pokuta plniť úlohu
výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je žiaduce, aby bola citeľná
aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu v zanedbateľnej výške,
inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné uviesť, že uložená
pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným nositeľom totožných
zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu odradiť od protiprávneho
postupu.
Odvolací orgán zastáva názor, že správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil
okolnosti daného prípadu ako aj dôvody zisteného porušenia, výšku postihu preto pokladá
vzhľadom na skutkové zistenia za primeranú. Je potrebné uviesť, že pri kontrole SOI bolo
zistené zo strany predávajúceho porušenie povinností vzťahujúce sa k informáciám, ktoré by
mali byť v každom prípade súladné so zákonom. Charakter konania, rozsah zisteného porušenia
povinnosti, ako aj následky pre spotrebiteľa nesplnením si uvedenej povinnosti zo strany
účastníka konania, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške stanovenej odvolacím orgánom.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00900818.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0337/99/2018
Dňa : 01.03.2019
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 – PAPIER LECHMAN
s.r.o., sídlo: Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47 102 357, kontrola vykonaná
dňa 22.03.2018 v prevádzkarni Papiernictvo LECHMAN, M.R. Štefánika 56, OC Berehovo,
Trebišov, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0118/08/18 zo dňa 21.06.2018, 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 300,- EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 6 ods. 3 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

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/0118/08/18 zo dňa
21.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – PAPIER LECHMAN s.r.o. – peňažnú
pokutu vo výške 300,- €, pre porušenie ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 22.03.2018 v prevádzkarni účastníka
konania – Papiernictvo LECHMAN, M.R. Štefánika 56, OC Berehovo, Trebišov zistené, že
tento porušil povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu
spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo stiahnuť
z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň
spotreby; čo účastník konania porušil.
Dňa 22.03.2018 v prevádzkarni účastníka konania – Papiernictvo LECHMAN, M.R.
Štefánika 56, OC Berehovo, Trebišov vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené,
že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej
hodnote 11,80 € po uplynutí doby spotreby, čím účastník konania porušil § 6 ods. 3 zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť stiahnuť z trhu výrobky,
ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby. Išlo
konkrétne o výrobky:

-

1 balenie farby na textil 6 ks Wiky á 5,90 €, PLU 811221, dátum spotreby: 11.2017;
1 balenie farba na vlasy 125 ml fluorescenčná á 2,70 €, PLU 331528, dátum
spotreby: 09/17;
- 1 balenie farba na vlasy 125 ml backlight hairspray UV á 3,20 €, PLU 258245, dátum
spotreby: 09/17.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že tovar v hodnote 11,80 € bol z predajne
odstránený vedúcou predajne za prítomnosti inšpektorov SOI, ktorí tvrdili, že za uvedené
nebude postih, nakoľko ide o nízku čiastku. Účastník konania ďalej uvádza, že denná tržba
v predajni nikdy nepresiahne sumu 50,- €. Účastník konania má za to, že uložená pokuta je
vysoká a likvidačná. Záverom účastník konania žiada o prehodnotenie a zníženie výšky
uloženej pokuty.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka
konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné
a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené
porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie účastníka
konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník
konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali skutkový stav zistený
kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu.
Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú
postih účastníka konania za nesplnenie povinnosti účastníka konania vyplývajúcej z § 6 ods. 3
zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia
odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal
s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu daného administratívneho spisu.
Podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú
určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je
povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu“.
Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé,
či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z tohto pohľadu je
rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti
v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedenú povinnosť
vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým
je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá
za zistený nedostatok na základe objektívnej zodpovednosti.
Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní, t. j. že z predmetného porušenia
zákona nebude podľa vyjadrenia inšpektorov SOI postih, a že jeho denná tržba v predajni
nepresiahne sumu 50,- €, považuje odvolací orgán za subjektívne a právne irelevantné.
Účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa nesie objektívnu
zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej
veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je
rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedený správny
delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému
následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. Zákon neumožňuje správnemu

orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník
konania ako predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj
zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti.
Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany
účastníka konania síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej
kontrole vnútorného trhu“), v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej
lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“.
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 uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa.
K naplneniu skutkovej podstaty tohto správneho deliktu stačí kontrolnému orgánu zistiť, že
v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa.
Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné
zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný
po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy
vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.
Účastník konania v odvolaní uvádza, že považuje uloženú sankciu za vysokú a likvidačnú
a žiada o jej zníženie. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán
uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel
dôvod na zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci
stanovených kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán
zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti,
vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal
z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch.
Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí
ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci
správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu
bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých,
resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie
sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť
citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia)
za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (likvidačná výška
pokuty; bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov) nie sú dôvodom pre prehodnotenie
výšky uloženej pokuty. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre
určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací orgán
považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zistenému nedostatku, ba priam až za priaznivú,
nakoľko táto je uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby, pričom ju nie je možné
v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. Naviac, účastník konania nepredložil žiadny
dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej finančnej situácii, a teda ani nedal prvostupňovému
správnemu orgánu možnosť zobrať dané okolnosti do úvahy.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti.
Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že nestiahnutím výrobkov
z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby boli porušené práva spotrebiteľa chránené
zákonom. Taktiež bolo prihliadnuté na skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí ich
určenej doby spotreby účastník konania porušil zákonom stanovený zákaz, podľa ktorého nikto
nesmie uviesť na trh a na trhu ponechávať výrobky po určenej dobe spotreby. Výrobcom určené
doby spotreby sú ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku,
pre ktorý sú ustanovené. Označenie doby spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých
výrobkov, ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby
spotreby zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po
uplynutí doby spotreby výrobok tieto vlastnosti stráca. Zároveň bol zohľadnený počet týchto
výrobkov, a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí mohli byt’ predajom výrobkov po
uplynutí určenej doby spotreby poškodení, ako aj povaha a hodnota výrobkov.
Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia
zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti
dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01180818.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0358/99/2018

Dňa : 01.03.2019

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 – Lucia Švajková,
Nálepková 1314/11, 053 11 Smižany, IČO: 48223948, ... kontrola vykonaná 21.03.2018
v prevádzke Autoumyváreň SQUASH CENTRUM, Mlynská 15, Smižany, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,
č. P/0115/08/18, zo dňa 21.06.2018, 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 300,- € slovom:
tristo eur, pre porušenie ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 1
vyššie citovaného zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho
poriadku takto

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/0115/08/18, zo dňa
21.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania –Lucia Švajková – peňažnú pokutu
vo výške 300,- €, pre porušenie ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. d), § 18
ods. 1 zákona 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 17.10.2017 v prevádzkarni – Predaj
počítačov a príslušenstva BARECO, Kmeťová 10, Nitra zistené, že účastník konania porušil
povinnosť pred uzatvorením zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; vydať
spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby s názvom služby; umiestniť reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote
odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo pred uzatvorením zmluvy,
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa
na subjekt alternatívneho riešenia sporov; vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby

s názvom služby; umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil.
Dňa 21.03.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkami: Autoumyváreň SQUASH
CENTRUM, Mlynská 15, Smižany. Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie
písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym orgánom pod č. 228/18 bolo zistené,
že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho:
- podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, 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 žiadnym spôsobom neoznámil
spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov;
- podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vydať
spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, v ktorom je uvedený druh služby, keď účastník
konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklad o poskytnutí služby, zakúpenej vo
vykonanom kontrolnom nákupe, účtovanom v celkovej hodnote 8,00 eur, v ktorom nebol
uvedený druh poskytnutej služby, nakoľko základné umytie interiér bolo uvedené ako
„UMÝVANIE KOMPL“;
- podľa § 18 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný riadne informovať
spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi, keď v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 10a ods. 1 písm. k), § 16 ods. 1 písm. d), § 18
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré ako predávajúci zodpovedá účastník konania.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto
rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa.
V odvolaní neuviedol účastník konania žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č 372/1990 Zb. o priestupkoch uloží orgán
dozoru predávajúcemu pokutu až do výšky 66 400 €. Účastník konania uvádza, že v zákone nie
je uvedená dolná hranica pokuty ktorú je možné uložiť. Účastník konania ďalej uvádza, že na
základe vykonanej kontroly bola uložená pokuta vo výške 300 € za porušenie troch povinností
a to :
- Povinnosť predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania má za to, že žiadne z ustanovení zákona nevylučuje možnosť informovať
kupujúceho služby ako spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporu písomným spôsobom, ktorý sa môže nachádzať aj napr. v reklamačnom poriadku.
- Povinnosť predávajúceho podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, účastník
konania uvádza, že toto porušenie bolo odstránené v priebehu kontroly, potom ako bol
predávajúci na túto skutočnosť upozornený.
Účastník konania má za to, že zákon nevylučuje možnosť poskytnúť kupujúcemu ako
spotrebiteľovi písomnú informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov, táto informácia sa môže nachádzať aj v reklamačnom poriadku. Účastník konania
žiada, aby odvolací orgán upustil od uloženia pokuty za zistený nedostatok, keďže ten je
v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

- K porušeniu povinnosti podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník
konania uvádza, že z jeho pohľadu nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia zákona, nakoľko
pracovník účastníka konania kupujúcemu riadne vydal doklad, ktorý obsahoval všetky zákonné
náležitosti. Žiaľ pri vydaní dokladu, ktorý bol vydaný riadnym spôsobom došlo k zlyhaniu
ľudského faktora, pri ktorom bol omylom označený nesprávny druh poskytnutej služby.
Účastník konania ďalej uvádza, že ak by bol pracovník zo strany zákazníka upozornený, že
došlo k chybnému označeniu druhu dodanej služby, došlo by k stornovaniu vystaveného
dokladu a vystaveniu nového dokladu so správnym druhom poskytnutej služby. Účastník
konania uvádza, že vyvodil voči pracovníkovi patričné dôsledky, aby svedomitejším spôsobom
plnil svoje pracovné povinnosti. Účastník konania má za to, že uvedené porušenie povinnosti
má nepatrnú závažnosť a z tohto dôvodu žiada, aby odvolací orgán upustil od uloženia tejto
pokuty.
Účastník konania poukazuje na fakt, že ide o jeho prvé porušenie povinností. Účastník
konania je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá prevádzkuje autoumyváreň s jedným
zamestnancom, ktorý pracuje na dohodu. Účastník konania uvedenú sankciu považuje
vzhľadom na svoj príjem, ako aj náklady, ktoré má v súvislosti s premávkou autoumyvárne
a zamestnancom za vysokú. Účastník konania navrhuje aby odvolací orgán upustil od uloženia
sankcie, nakoľko už samotné prešetrenie malo za dôsledok odstránenie protiprávneho konania
a má do budúcna aj preventívnu funkciu.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom.“
Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je „Predávajúci je povinný vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedený názov
a množstvo výrobku alebo druh služby.“
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.“
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 128/2002
Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná osoba je
povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite
nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote
správu inšpektorátu“. Nejde o okolnosť na základe ktorej by sa účastník konania dodatočným
zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej zodpovednosti za
protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia či odpustenia
výšky uloženej pokuty.
K námietke účastníka konania „...Žiaľ pri vydaní dokladu, ktorý bol vydaný riadnym
spôsobom došlo k zlyhaniu ľudského faktora...“Odvolací orgán má zato, 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. Povinnosťou účastníka konania bolo
už pri vzniku podnikateľskej činnosti vykonať zaškolenie zamestnancov tak, aby nedochádzalo
k porušovaniu zákonnej povinnosti.
Čo sa týka námietky účastníka konania k porušeniu § 10a ods. 1 písm. k/ zákona o ochrane
spotrebiteľa odvolací orgán uvádza, že účastník konania uvedené informácie neposkytol
spotrebiteľovi ani v písomnej forme v reklamačnom poriadku, nakoľko reklamačný poriadok
ani nemal v prevádzke k dispozícii.
K žiadosti účastníka konania o upustenie od sankcie, a teda zrušenie 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 zrušiť výšku
uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným spôsobom vybočil z medzí ukladania pokút za
obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy
prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade
účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných
veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň,
treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej
sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho
deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií
pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu
(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému
nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok
– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od
porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zmenu, resp. zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na nedodržanie informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom
a to neposkytnutím informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred
uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane
jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov.
Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu
informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov.
Pri určovaní výšky pokuty bola zároveň zohľadnená dôležitosť uvádzania všetkých
zákonom stanovených náležitostí na doklade o poskytnutí služby, nakoľko tento doklad má
nesporný význam pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétnej
služby, pričom jeho nesprávne uvedenie (v danom prípade nesprávne uvedenie poskytnutej

služby) by mohla sťažiť, ba dokonca aj zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv
zo zodpovednosti za vady vzniknuté poskytnutím služby. Doklad o poskytnutí služby totiž
predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi predávajúcim
a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne uzatváraných kúpnych
zmlúv. Uvedeným konaním účastníka konania bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
a na ochranu jeho ekonomických záujmov.
Odvolací orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal na porušenie povinnosti účastníka
konania zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Nezabezpečením danej povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní
reklamácie, priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi
oboznámiť.
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 odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068,
VS – 01150818.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0517/99/2018
Dňa : 28.02.2019
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 – Územné bytové družstvo, Košice –
Ťahanovce, Bukureštská 12, 040 13 Košice, IČO: 00 594 725, ... kontrola začatá v sídle
kontrolovaného subjektu dňa 16.11.2017, kontrola ukončená dňa 20.03.2018 prerokovaním
a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0186/08/18, zo
dňa 17.09.2018, 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 500,00 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie
ustanovení § 4 ods. 1 písm. h) a § 4 ods. 2 písm. b) 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, 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) 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. 1 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa účastníkovi konania – Územné bytové
družstvo, Košice – Ťahanovce, Bukureštská 12, 040 13 Košice, IČO: 00 594 725 – kontrola
začatá v sídle kontrolovaného subjektu dňa 16.11.2017, kontrola ukončená dňa 20.03.2018
prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu, v zmysle § 24
ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 350,- EUR,
slovom: tristopäťdesiat eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 30 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet:
Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-01860818.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Územné bytové družstvo, Košice Ťahanovce – peňažnú pokutu vo výške 500,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h)
a § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole začatej v sídle kontrolovaného subjektu dňa 16.11.2017,
ukončenej dňa 20.03.2018 prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému
subjektu zistené, že tento porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý
umožňuje ich riadne použitie; zákaz upierať spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických
záujmov.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote
odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0186/08/18 zo dňa 17.09.2018, ako aj konania,
ktoré predchádzalo jeho vydaniu odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového
rozhodnutia a vypustil časť výroku prvostupňového rozhodnutia v ktorom bolo konštatované
porušenie povinnosti v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko
odvolací správny orgán, po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie, nepovažuje tvrdenie
spotrebiteľa, že predmetnú účastnícku zásuvku nevyužíva, za objektívne preukázané tvrdenie,
ktoré by navyše malo za následok, že účastník konania upieral právo na ochranu ekonomických
záujmov a preto z uvedeného dôvodu pristúpil k zmene prvostupňového rozhodnutia, tak ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k vypusteniu jedného správneho deliktu, a tým aj
zúženiu rozsahu konania, ktorým bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán
pristúpil aj k primeranej zmene výšky postihu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý
umožňuje ich riadne použitie; čo účastník konania porušil.
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole začatej v sídle kontrolovaného subjektu dňa 16.11.2017,
a ukončenej dňa 20.03.2018 prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu
kontrolovanému subjektu, zameranej aj na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. ..., zistené, že
tento porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne
použitie, keď účastník konania ako správca bytov a nebytových priestorov v dome ...,
nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom umožňujúcim ich riadne použitie, nakoľko
žiadnym spôsobom neinformoval vlastníkov bytov o podmienkach vypovedania používania
účastníckej zásuvky TV a R signálu.
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h)
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Účastník konania v podanom odvolaní uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za
nesprávne, pričom uvádza, že SOI kontroluje len niektoré ustanovenia zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov. Z uvedeného dôvodu považuje účastník konania vykonanú
kontrolu nad rámec zákona.
Účastník konania ďalej uvádza, že tvrdenie správneho orgánu, „žiadnym spôsobom
neinformoval vlastníka bytov o podmienkach vypovedania používania účastníckej zásuvky TV
a R signálu“, je v rozpore s predloženými listinnými dôkazmi a to najmä v rozpore so Zmluvou
o prevode vlastníctva družstevného bytu zo dňa 31.12.2014 uzavretej medzi kontrolovaným
subjektom a sťažovateľom, nakoľko čl. 8 predmetnej zmluvy o výkone správy obsahuje
prehlásenie sťažovateľa, že „nadobúdateľ vyhlasuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy„
a svojim vlastnoručným podpisom potvrdil, že bol o obsahu Zmluvy o výkone správy
informovaný, t. z., že spotrebiteľ bol s obsahom Zmluvy o výkone správy riadne oboznámený
a pri podpise zmluvy mohol vzniesť výhrady a pripomienky k jednotlivým ustanoveniam
zmluvy. Účastník konania tiež uvádza, že z predmetnej Zmluvy o výkone správy jednoznačne

vyplýva ako je možné Zmluvu vypovedať, resp. ju zmeniť, pričom cituje jednotlivé ustanovenia
zmluvy.
Účastník konania vo svojom odvolaní tvrdí, že ak zmluva o výkone správy obsahuje
ustanovenia, ako je ju možné vypovedať a meniť, nemožno súhlasiť s tvrdením SOI, nakoľko
pre plnenie tejto zmluvnej povinnosti kontrolovaným subjektom na základe zmluvy o výkone
správy nie je a ani nemôže byť iný spôsob zrušenia tejto povinnosti ako ustanovuje zmluva
a ukončenie plnenia tejto povinnosti správcom nemôže spadať pod iný právny režim, ako to
voľným subjektívnym výkladom prezentuje SOI.
Účastník konania ďalej popiera, že by bol od sťažovateľa obdržal podnet na zmenu zmluvy
a rozsah zmeny. Účastník konania uvádza, že SOI takéto listiny od sťažovateľa žiadala a tiež
nepovažuje za objektívne preukázanú skutočnosť, že sťažovateľ poskytovanú službu
nevyužíva.
Účastník konania ďalej uviedol, že správnemu orgánu predložil na jeho žiadosť všetky
potrebné doklady a skutočnosť, že správny orgán disponuje všetkými dokladmi nemôže byť
posúdená na ťarchu kontrolovaného subjektu, zvlášť ak správny orgán žiadal tieto listiny nad
rámec zákonného splnomocnenia, ktorých posúdenie považuje účastník konania nad rámec
právomocí správneho orgánu.
Účastník konania uviedol, že rozhodnutie považuje za nezákonné a žiada o jeho zrušenie
v plnom rozsahu.
K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako
príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI v rozsahu porušenia
ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ohrane 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 uvádza, že sa nemohol stotožniť s námietkami účastníka konania,
keď tento tvrdí, že z predmetnej Zmluvy o výkone správy jednoznačne vyplýva ako je možné
Zmluvu vypovedať, resp. ju zmeniť, pričom cituje jednotlivé ustanovenia zmluvy, nakoľko zo
Zmluvy o výkone správy síce vyplýva ako je predmetnú Zmluvu o výkone správy možné
vypovedať, resp. ju zmeniť, avšak z predmetnej Zmluvy o výkone správy nijakým spôsobom
nevyplýva, ako môže spotrebiteľ vypovedať používanie účastníckej zásuvky TV a R signálu.
Odvolací správny orgán je toho názoru, že povinnosťou účastníka konania bolo riadne
informovať spotrebiteľa – sťažovateľa, akým spôsobom môže vypovedať používanie
účastníckej zásuvky. Z predloženej zmluvy o pripojení a o poskytovaní služieb TV a R signálu
uzavretej medzi účastníkom konania ako správcom a prevádzkovateľom vyplýva, že
prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pripájanie resp. odpájanie abonentov siete zabezpečí raz
mesačne (v ojedinelých prípadoch do 10 pracovných dní) podľa písomného vyzvania
majiteľom. Z uvedeného je tak zrejmé, že účastník konania si nesplnil svoju povinnosť
poskytovať služby spôsobom, ktorý umožní ich riadne použitie, keď spotrebiteľa – sťažovateľa
o spôsobe vypovedania účastníckej zásuvky TV a R signálu žiadnym spôsobom neinformoval
ako ani neinformoval poskytovateľa služieb TV a R signálu o požiadavke odpojenia účastníckej
zásuvky TV a R signálu spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že účastník konania zaslal správnemu orgánu
podnet na opätovné preskúmanie a zmenu nezákonného postupu správneho orgánu zo dňa
10.12.2018, ktorý bol správnemu orgánu doručený dňa 13.12.2018. Správny orgán uvedeným
námietkam vyhovel a vzhľadom na uvedené správnu vec vybavil v odvolacom konaní.
Zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho pri poskytovaní služieb je v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa objektívnou zodpovednosťou, tzn. že zodpovedá za porušenie
zákonných povinností bez ohľadu za zavinenie, teda za následok. Odvolací orgán uvádza, že je

prvoradou povinnosťou účastníka konania poznať právne predpisy a riadiť sa nimi pri
vykonávaní podnikateľskej činnosti.
Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť
napr. pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej medziach
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane
spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.
Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať
všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane
spotrebiteľa. Odvolací orgán poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené
nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo
iné okolnosti danej veci a preto zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie
porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu
kontroly.
Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo
zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu do
66 400 EUR. Odvolací orgán považuje pokutu po jej znížení za primeranú, uloženú v súlade so
zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v ust. § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Pokuta v danej
výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú, ale aj preventívnu funkciu.
Na základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, preto nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti. Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti
ustanovenej v § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými
kritériami pre určenie výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h)
citovaného zákona tým, že nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
riadne použitie.
Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že účastník konania je
z titulu výkonu jeho činnosti povinný zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý
umožňuje ich riadne použitie ako aj zachovávať a dodržiavať požadovanú úroveň odbornej
starostlivosti voči spotrebiteľom, ktorí vystupujú vo vzťahu k účastníkovi konania ako slabšia
strana a sú neraz vystavovaní svojvôli predávajúceho resp. poskytovateľa služby. Uložená
pokuta je vo vzťahu k porušeniu zákonných povinností účastníka konania a z hľadiska možných
následkov viac ako primeraná.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívno-výchovný, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

