
Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0363/99/2018                                                         Dňa : 29.03.2019 

 

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 – Petra Babková, 925 

07 Mostová 68, IČO: 46243631, podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku 

dňu 31.05.2018 kontrola vykonaná dňa 13.02.2018 v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj na základe predvolania účastníka konania proti rozhodnutiu 

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

č. V/0106/02/2018 zo dňa 29.06.2018, 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 1500 EUR, 

slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 6 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, 

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto  

r o z h o d o l : 
napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

znenie výroku  

„pre porušenie povinnosti predávajúceho uvádzať, ponúkať a predávať len bezpečné 

výrobky v zmysle § 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, 

nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 13.02.2018 bolo v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa v internetovom obchode 

účastníka konania prevádzkovanom na webovej stránke www.sofiababy.sk sa nachádzal 1 druh 

výrobku – KLIP NA CUMLÍK COLORS OF THE WIND ELODIE DETAILS, kód tovaru: 

103146 á 9,90 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje riziko 

zadusenia. Informácia o nebezpečnosti výrobku bola dňa 09.01.2018 zverejnená aj na 

internetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ, oznámenie od 

členského štátu Fínsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 1864/2017, 

nahrádza znením: 

„pre porušenie povinnosti predávajúceho ponúkať len bezpečné výrobky v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 13.02.2018 bolo v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj zistené, že 

v ponuke pre spotrebiteľa v internetovom obchode účastníka konania prevádzkovanom na 

webovej stránke www.sofiababy.sk sa nachádzal 1 druh výrobku – KLIP NA CUMLÍK 

COLORS OF THE WIND ELODIE DETAILS, kód tovaru: 103146 á 9,90 €, ktorý bol 

vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje riziko zadusenia. Informácia 

o nebezpečnosti výrobku bola dňa 09.01.2018 zverejnená aj na internetovej stránke www.soi.sk 

v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ, oznámenie od členského štátu Fínsko, číslo 

notifikácie oznámenia/rok: 1864/2017.“ 

Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny. 

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

Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Petra Babková – peňažnú pokutu 

vo výške 1 500,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. 

http://www.sofiababy.sk/
http://www.soi.sk/
http://www.sofiababy.sk/
http://www.soi.sk/
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z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 13. 02.2018 v sídle Inšpektorátu SOI so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj na základe predvolania účastníka konania – Petra Babková 

– www.sofiababy.sk zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť uvádzať, 

ponúkať a predávať iba bezpečné výrobky. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. V/0106/02/2018, zo dňa 29.06.2018 

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

spočívajúcu v úprave právnej kvalifikácie zisteného porušenia povinnosti § 6 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Skutkový stav bol zistený správne. Odvolací orgán uvedené konanie 

subsumoval pod jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty správneho deliktu. Uvedená 

zmena nemá vplyv na zistený skutkový stav ani na výšku uloženej sankcie. 

Povinnosťou predávajúceho bolo ponúkať len bezpečné výrobky; čo účastník konania 

porušil.  

Dňa 13.02.2018 bola v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj na 

základe predvolania účastníka konania vykonaná kontrola, pričom bolo zistené, že účastník 

konania bol v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

(ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) vo vzťahu k spotrebiteľom predávajúcim. 

Kontrola bola vykonaná v zmysle 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, 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.) a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 22/2004 Z.z.), pričom bolo zistené, že účastník konania vykonával 

zásielkový predaj na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických 

zariadení elektronickou komunikačnou sieťou na intemetovej stránke www.sofiababy.sk. 

Kontrolou bolo zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa v intemetovom obchode účastníka 

konania prevádzkovanom na webovej stránke www.sofiababy.sk sa nachádzal 1 druh výrobku 

- KLIP NA CUMLÍK COLORS OF THE WIND ELODIE DETAILS, kód tovaru: 103146 á 

9,90 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje riziko zadusenia. 

Informácia o nebezpečnosti výrobku bola dňa 09.01.2018 zverejnená aj na intemetovej stránke 

www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ, oznámenie od členského štátu Fínsko, 

číslo notifikácie oznámenia/rok: 1864/2017. 

Dňa 06.02.2018 v rámci kontroly predaja a ponuky nebezpečných výrobkov zistili 

inšpektori SOI na intemetovej stránke www.sofiababy.sk ponuku nebezpečného výrobku: 

detský držiak na cumeľ „Elodie Details“, pôvod: Čína, Typ: „Model: 103146, EAN: 

7350041671466, notifikovaného v systéme Rapex pod číslom notifikácie 1864/2017. Jednalo 

sa o výrobok, ktorý bol v ponuke e-shopu označený ako „KLIP NA CUMLÍK COLORS OF 

THE WIND ELODIE DETAILS“ s cenou 9,90 €, Kód tovaru: 103146. 

Podľa pripojených obrázkov je výrobok vzhľadom a označením totožný s výrobkom 

notifikovaným v systéme RAPEX pod číslom notifikácie: 1864/2017, ktorá bola dňa 

09.01.2018 zverejnená na intemetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné 

výrobky/jednotný trh EU pod poradovým číslom 15495, s údajmi: 

Držiak na cumeľ „Elodie Details“, pôvod: Čína, Typ: „Model: 103146, EAN: 

7350041671466, riziko zadusenia, oznámenie od členského štátu: Fínsko. Vzhľadom na 

dostupné informácie je zrejmé, že držiak na cumeľ sa ľahko rozbije a uvoľnia sa malé časti. 

http://www.sofiababy.sk/
http://www.sofiababy.sk/
http://www.sofiababy.sk/
http://www.soi.sk/
http://www.sofiababy.sk/
http://www.soi.sk/
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Malé dieťa ich môže dať do úst a zadusiť sa. Výrobok nevyhovuje príslušnej európskej norme 

EN 12586 a je nebezpečným výrobkom. 

V záujme prešetrenia bola dňa 06.02.2018 inšpektormi SOI vykonaná objednávka na 

intemetovej stránke www.sofiababy.sk, kde bol predmetný nebezpečný výrobok („KLIP NA 

CUMLÍK COLORS OF THE WIND ELODIE DETAILS“ scénou 9,90 €, Kód tovaru: 103146) 

vložený do košíka, ďalej boli vyplnené údaje na doručenie a fakturáciu, spôsob doručenia a 

platby. Následne ho bolo možné „objednať s povinnosťou platby“, pred týmto krokom bola 

predmetná objednávka ukončená. 

Účastník konania pri kontrole vykonanej dňa 13.02.2018 uviedol, že predmetný výrobok 

zakúpil jednorazovo dňa 07.07.2017 na základe objednávky č. 1490 od dodávateľa 

OUTDOORBABY s.r.o., Nikoly Tesly 1095/10, Praha, IČ: 28257294. Podľa predloženej 

faktúry č. 17FV1797 tvoriacej prílohu č. 4 inšpekčného záznamu účastník konania zakúpil od 

dodávateľa 2 ks výrobkov s označením 103146: Klips na dudlík Elodie Details - Colors Of 

Wind. Účastník konania uviedol, že nedošlo k predaju žiadneho kusu nebezpečného výrobku 

Držiak na cumeľ „Elodie Details“, Model: 103146. 

V zmysle predmetných informácií zverejnených dňa 09.01.2018 na intemetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ, číslo notifikácie oznámenia/rok: 

1864/2017 vyššie uvedený výrobok nespĺňal požiadavky bezpečného výrobku podľa § 2 ods. 

g) zákona o ochrane spotrebiteľa, predstavoval závažné riziko ohrozenia zdravia a preto je 

nebezpečným výrobkom. V zmysle § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa nebezpečným 

výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 ods. g) zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

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

ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že rozhodnutím Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj č V/0106/02/2018 zo dňa 29.06.2018 mu bola uložená pokuta vo 

výške 1500 Eur pre porušenie povinnosti predávajúceho uvádzať, ponúkať a predávať len 

bezpečné výrobky. Účastník konania ďalej uvádza, že pri kontrole dňa 13.02.2018 v sídle 

Inšpektorátu SOI v Trnave bolo zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa v internetovom obchode 

www.sofiababy.sk sa nachádzal 1 druh výrobku – KLIP NA CUMLÍK COLORS OF THE 

WIND ELODIE DETAILS, kód tovaru 103146 á 9,90 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný 

výrobok, pretože predstavuje riziko zadusenia. Účastník konania dodáva, že Rozhodnutie č. 

V/0106/02/2018 ako fyzická osoba – nepodnikateľ prevzal dňa 06.07.2017. Účastník konania 

oznamuje Inšpektorátu SOI pre Trnavský kraj, že fyzická osoba – podnikateľ s IČO:  

46 243 631 ukončil svoju podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania 

uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 31.05.2018. Účastník konania 

dodáva, že v čase vydania Rozhodnutia o uložení pokuty zaniklo živnostenské oprávnenie. 

Účastník konania žiada aby Inšpektorát SOI rozhodnutie č. V/0106/02/2018 zastavil podľa § 

30 ods. 1 písm. c) zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok.  

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.  

http://www.sofiababy.sk/
http://www.soi.sk/
http://www.sofiababy.sk/
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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“. 

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 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. zákon 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 povinností. 

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. Účastník konania ako podnikajúci subjekt má konať s odbornou starostlivosťou, 

nakoľko podnikateľská činnosť, ktorú vykonáva, predpokladá od neho určitú mieru znalostí 

súvisiacich s predmetom jeho činností. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako 

predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie.  

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 
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porušenia povinnosti“. Odvolací správny orgán sa stotožňuje s názorom prvostupňového 

správneho orgánu ohľadom určovania výšky pokuty. Správny orgán  pri určení výšky pokuty 

zohľadnil závažnosť protiprávneho konania, ktorá spočíva v tom, že zákonodarca stanovením 

plnenia povinnosti predávajúceho ponúkať 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. 

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. 

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

na základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené 

tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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

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

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

VS: 01060218. 

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

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

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0122/99/2019                                                         Dňa : 29.03.2019 

 

 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 – Alexander Bertók, 

miesto podnikania: Ružový háj 1373/43, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 661 802, 

kontrola vykonaná dňa 22.09.2018 na trhovom mieste – Hračky, XXXVIII. Žitnoostrovský 

jarmok, Dunajská Streda – LUNAPARK, priestor bez čísla pred č. 36, Dunajská Streda, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj, č. W/0603/02/2018 zo dňa 25.02.2019, ktorým bola podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 3 000,- EUR, slovom: 

tritisíc 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 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. W/0603/02/2018 zo dňa 

25.02.2019 potvrdzuje. 

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

Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Alexander Bertók – peňažnú pokutu 

vo výške 3 000,- €, 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 22.09.2018 na trhovom mieste – Hračky, 

XXXVIII. Žitnoostrovský jarmok, Dunajská Streda – LUNAPARK, priestor bez čísla pred  

č. 36, Dunajská Streda 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 22.09.2018 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 
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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“), zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 178/1998 Z. z.) a zákona o bezpečnosti hračiek na trhovom mieste – Hračky, 

XXXVIII. Žitnoostrovský jarmok, Dunajská Streda – LUNAPARK, priestor bez čísla pred  

č. 36, Dunajská Streda. Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo 

zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal: 

 1 druh výrobku – 2 ks Plastové bábiky s príslušenstvom „Sweet FASHION; Clever“,  

á 10,- €/ks, ktorý bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými 

v systéme RAPEX:   

- notifikácia č. 1683/2017, ktorá bola dňa 07.12.2017 zverejnená na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15398 

s údajmi: Plastové bábiky s príslušenstvom „Sweet FASHION; Clever“, pôvod: Čína, 

Typ: NO. YX013, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu 

ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Maďarsko, číslo 

notifikácie oznámenia/rok: 1683/2017. 

 Popis výrobku: Sada 2 plastových bábik Frozen s 1 snehuliakom zabalených v papierovej 

krabici s priesvitnou prednou časťou. 

 Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje: 

- Sweet FASHION Clever, 

- 3+,  

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- MADE IN CHINA, 

- NO. YX013□, 

- WARNING CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. 

 Nadobúdacie doklady a ES Vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastové bábiky 

s príslušenstvom „Sweet FASHION; Clever“, NO. YX013 neboli v čase kontroly predložené.  

 1 druh výrobku – 1 ks Plastová bábika „DEAR“, á 7,- €/ks, ktorý bol vzhľadom 

a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:  

- notifikácia č. 0488/2017, ktorá bola dňa 11.05.2017 zverejnená na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14749 

s údajmi: Plastová bábika „DEAR“, pôvod: Čína, Typ: Model: NO. LY-1886, ktorá 

predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie 

o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Maďarsko, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0488/2017. 

 Popis výrobku: Plastová bábika morská panna na gombíkové batérie s doplnkami (hrebeň, 

zrkadlo, čelenka, náhrdelník), dodávaná v blistri so zadnou kartónovou stranou. Batérie sú 

voľne položené vnútri obalu. 

 Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje: 

- DEAR, 

- AGES 3+,  

- Colored lights, 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- MADE IN CHINA, 

- NO. LY-1886, 
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- WARNING: CHOKING HAZARD - small parts, Not for children under 3 years.   

 Na zadnej strane kartónu sa nachádzal prilepený papierový štítok s nasledovnými údajmi: 

- informácie v maďarskom jazyku,  

- Gyártó: yingfengtoys&crafts co., ltd, 

- Cim: Zhongshan Southroad, Chenghai District, Shantou City, Guangdong province, 

- Pózor obshuje malé casti. Nevhodné pre deti do 3 rokóv. 

 Nadobúdacie doklady a ES Vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová bábika 

„DEAR“, NO. LY-1886 neboli v čase kontroly predložené. 

 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 28.02.2019 účastník konania uviedol, že nevedel o tom, že 

predmetné bábiky boli vyhlásené za nebezpečné výrobky. Účastník konania uvádza, že je 

slušným občanom republiky, nikdy neporušil zákon. Účastník konania taktiež poznamenáva, 

že má 86 rokov, je veľmi chorý, už ležiaci pacient, pričom jeho dôchodok predstavuje sumu vo 

výške 410,- €. Účastník konania prosí správny orgán o zníženie uloženej pokuty na minimum. 

Záverom účastník konania uvádza, že žiada aj o splátkový kalendár. 

 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 
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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 námietkam účastníka konania, že nevedel o tom, že predmetné bábiky boli vyhlásené za 

nebezpečné výrobky, že je slušným občanom republiky, nikdy neporušil zákon, že je veľmi 

chorý, už ležiaci pacient a jeho dôchodok predstavuje sumu vo výške 410,- €, odvolací orgán 

uvádza, že ich považuje 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 patria 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.    

 Odvolací orgán poznamenáva, že z podkladov pre vydanie rozhodnutia je evidentné, že 

účastníkom konania ponúkaný a predávaný výrobok – Plastové bábiky s príslušenstvom „Sweet 

FASHION; Clever“, bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými 

v systéme RAPEX – notifikácia č. 1683/2017, ktorá bola dňa 07.12.2017 zverejnená na 

internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým 

číslom 15398 s údajmi: Plastové bábiky s príslušenstvom „Sweet FASHION; Clever“, pôvod: 

Čína, Typ: NO. YX013, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu 

ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Maďarsko, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 1683/2017. Z podkladov pre vydanie rozhodnutia je taktiež zrejmé, že 

účastníkom konania ponúkaný a predávaný výrobok – Plastová bábika „DEAR“, bol vzhľadom 

a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX - notifikácia  

č. 0488/2017, ktorá bola dňa 11.05.2017 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 14749 s údajmi: Plastová bábika 

„DEAR“, pôvod: Čína, Typ: Model: NO. LY-1886, ktorá predstavuje chemické riziko, 

z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského 

štátu: Maďarsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0488/2017. 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 
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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 22.09.2018, 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.  

 Vo vzťahu k tvrdeniu účastníka konania, že vyradil z predaja predmetné nebezpečné 

výrobky, 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. 

 Odvolací orgán v súvislosti s námietkou účastníka konania týkajúcou sa zmeny sumy 

uloženej sankcie a jej zníženie na minimálnu možnú hranicu, poukazuje na to, že podľa § 23 

ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek „orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, 

splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur, ak poruší 

povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7 ods. 1  

písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b)“. Z uvedeného vyplýva, že SOI ako orgán dohľadu je povinná 

v prípade zistenia nedostatkov, resp. preukázaného porušenia zákona obligatórne uložiť sankciu 

za spáchaný správny delikt (dikcia uloží pokutu). Na základe predložených skutočností má 

odvolací orgán za to, že výška uloženej sankcie nemôže byť odpustená alebo nižšia ako tá, ktorú 

uložil odvolací orgán, nakoľko v opačnom prípade by došlo k zjavnému vybočeniu 

z rozhodovacej praxe orgánu aplikujúceho právo vo vzťahu k ukladaniu pokút. Bližšie 

zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.  

 Pokiaľ ide o výšku sankcie odvolací orgán poukazuje predovšetkým na závažnosť a možné 

následky protiprávneho konania. Účastník konania ponúkal na predaj 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. Výšku uloženej pokuty odvolací 

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.   

 



 11 

 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 § 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 22.09.2018 na trhovom mieste – Hračky, XXXVIII. Žitnoostrovský jarmok, 

Dunajská Streda – LUNAPARK, priestor bez čísla pred č. 36, Dunajská Streda 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 Plastové bábiky s príslušenstvom „Sweet FASHION; Clever“,  

á 10,- €/ks, 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 - 1 ks Plastová bábika „DEAR“, á 7,- €/ks, 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 priloženou poštovou poukážkou alebo 

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

VS: 06030218. 
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Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti  tomuto  rozhodnutiu  odvolanie  nie je  

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0338/99/2018                                                           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 – Eva Bucová, miesto 

podnikania: 053 40 Slovinky 18, IČO: 11 954 337, kontrola vykonaná dňa 06.03.2018 

v prevádzkarni EVA – textil, galantéria, SNP 6, Krompachy a ukončená dňa 26.03.2018 v sídle 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0092/08/18 zo dňa 11.06.2018, 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 250,- EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 12 

ods. 2 a § 15 ods. 3 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

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

Správneho poriadku takto 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0092/08/18 zo dňa 

11.06.2018 potvrdzuje. 

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

Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Eva Bucová – peňažnú pokutu vo výške 

250,- €, pre porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2 a § 15 ods. 3 zákona  

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

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

spotrebiteľa“). 

 Inšpektormi SOI bola dňa 06.03.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania 

EVA – textil, galantéria, SNP 6, Krompachy. Kontrola bola ukončená dňa 26.03.2018 v sídle 

Inšpektorátu SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice spísaním dodatku 

k inšpekčnému záznamu k vykonanej kontrole zo dňa 06.03.2018. Dodatok k inšpekčnému 

záznamu k vykonanej kontrole zo dňa 06.03.2018 bol spísaný dňa 26.03.2018 z dôvodu 

nesprávne uvedeného miesta podnikania kontrolovaného subjektu. Predmetnou kontrolou bolo 

zistené, že účastník konania ako predávajúci 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 zabezpečiť, aby ním 

predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe údržby výrobku a porušil 

povinnosť zabezpečiť sebe alebo svojim zamestnancom prichádzajúcim do styku so 

spotrebiteľom označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.   

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe údržby výrobku; zabezpečiť sebe alebo 

svojim zamestnancom prichádzajúcim do styku so spotrebiteľom označenie alebo odev, ktoré 

ich odlíši od spotrebiteľa; čo účastník konania porušil.        

 Dňa 06.03.2018 v prevádzkarni EVA – textil, galantéria, SNP 6, Krompachy 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 osuška Fly 100 % bavlna á 8,80 €/ks a 1 ks niť 

na šitie M6881 100 % polyester á 0,30 €/ks v celkovej hodnote 9,10 €, 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 kontrolou zistené, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 15 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 640,06 €, ktoré neboli zreteľne označené údajmi o spôsobe 

údržby. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke pre predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov:  

- 1 ks pánska peňaženka PERIDOT á 8,30 €, 

- 2 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 25,50 €/ks,  

- 1 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 23,50 €,  

- 9 ks pánska peňaženka TACCHINY á 25,50 €/ks, 

- 1 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 18,26 €,  

- 1 ks pánska peňaženka PERIDOT á 22,50 €, 

- 1 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 25,80 €,  

- 1 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 18,80 €,  

- 2 ks pánska peňaženka MOSART CUSTINI á 27,70 €/ks,  

- 1 ks pánska peňaženka PERIDOT á 36,- €, 

- 1 ks pánska peňaženka PERIDOT á 27,70 €, 

- 1 ks pánska peňaženka PERIDOT á 25,50 €, 

- 2 ks dámska peňaženka PERIDOT á 24,90 €/ks, 

- 1 ks dámska peňaženka LE PELICAN á 22,50 €, 

- 1 ks pánska peňaženka GRAND ROYAL á 25,50 €.  

Vyššie uvedené výrobky neboli označené žiadnym spôsobom údajom o spôsobe údržby 

výrobku. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

keď pri kontrole bolo zistené, že v čase kontroly nemal obsluhujúci predávajúci (účastník 

konania) prichádzajúci do styku so spotrebiteľom žiadne označenie alebo odev, ktorý by ho 

odlišoval od spotrebiteľov.  

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 
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 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 si je vedomý zistených nedostatkov, 

pričom predmetné nedostatky okamžite v čase kontroly odstránil. Účastník konania však 

nesúhlasí s výškou uloženej sankcie. Má za to, že uložená pokuta je vysoká a neadekvátna 

zisteným porušeniam zákona. Účastník konania uvádza, že podniká 26 rokov v Krompachoch, 

v lokalite s nízkou kúpnou silou a vysokou nezamestnanosťou, jeho príjmy sú nízke a ledva 

uhrádza platby dodávateľom a bežné výdavky. Účastník konania taktiež poznamenal, že je pred 

odchodom do dôchodku, má dlhodobo zdravotné problémy a je vyčerpaný a unavený 

z podnikania, pričom uvedená pokuta je preňho neúnosná. Pokiaľ ide o porušenie ustanovenia 

§ 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník konania uviedol, že informácia 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov môže byť realizovaná formou 

dodatku k reklamačnému poriadku, ktorý je prístupný spotrebiteľovi v predajni na viditeľnom 

mieste. Podľa vyjadrenia účastníka konania počas doby jeho podnikania (26 rokov) nemal 

žiadny spotrebiteľ záujem prečítať si reklamačný poriadok. Účastník konania si kladie otázku 

pre koho bolo vymyslené alternatívne riešenie sporov, resp. kto uvedené využije. Účastník 

konania zároveň poznamenáva, že počas svojho pôsobenia mal len niekoľko reklamácií, a to 

nie z dôvodu kvality, ale z dôvodu nevhodne vybranej veľkosti, pričom uvedené bolo bez 

problémov riešené výmenou tovaru. Pokiaľ ide o porušenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa účastník konania uviedol, že pri celkovom množstve rôznych výrobkov, ktoré 

predáva, je niekedy ťažké skontrolovať všetky výrobky, či výrobca alebo dodávateľ splnil danú 

povinnosť. Účastník konania si opätovne kladie otázku, kto v skutočnosti ošetruje peňaženku, 

nakoľko nejde o obuv, ktorá prichádza do styku s dažďom, blatom a snehom. K porušeniu 

ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa účastník konania uviedol, že jeho 

prevádzka je malá predajňa s pultom. Nejde o veľkoplošnú samoobslužnú predajňu, kde sú 

predávajúci medzi spotrebiteľmi. Na základe uvedeného má účastník konania za to, že nie je 

problém odlíšiť predávajúceho od spotrebiteľa. Účastník konania namieta, že porušením vyššie 

uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa výrazne neohrozil práva spotrebiteľov. 

Záverom účastník konania žiada o prehodnotenie napadnutého rozhodnutia a o zníženie výšky 

uloženej sankcie.  

 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), § 12 ods. 2 a § 15 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 § 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 
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o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom“. 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, „predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

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

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

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

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

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

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

označiť“. 

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

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

odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových 

miestach“.   

 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. 

 K tvrdeniam účastníka konania, že podniká 26 rokov v Krompachoch, v lokalite s nízkou 

kúpnou silou a vysokou nezamestnanosťou, jeho príjmy sú nízke, ledva uhrádza platby 

dodávateľom a bežné výdavky, a že je pred odchodom do dôchodku, má dlhodobo zdravotné 

problémy a je vyčerpaný a unavený z podnikania, odvolací správny orgán uvádza, že ich 

považuje za subjektívne a právne bezpredmetné. Účastník konania zistené nedostatky 

nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom 

princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne 

aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. 

 Čo sa týka argumentu účastníka konania o bezodkladnom odstránení všetkých zistených 

nedostatkov, uvedené odvolací orgán 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 (ďalej 

len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“) 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.  
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 K námietke účastníka konania, že porušením vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa výrazne neohrozil práva spotrebiteľov, odvolací orgán uvádza, že predmetná 

námietka je subjektívneho charakteru. Odvolací orgán poznamenáva, 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.  

 K argumentu účastníka konania, že informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov môže byť realizovaná formou dodatku k reklamačnému 

poriadku, ktorý je prístupný spotrebiteľovi v predajni na viditeľnom mieste, odvolací orgán 

uvádza, že uvedené nespochybňuje. Zo zaznamenaného skutkového stavu z času kontroly však 

vyplýva, že účastník konania žiadnym spôsobom neinformoval spotrebiteľa jasným 

a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

Predmetnú informáciu účastník konania doplnil do reklamačného poriadku až dodatočne po 

vykonaní kontroly. Čo sa týka argumentov účastníka konania, že počas doby jeho podnikania 

(26 rokov) nemal žiadny spotrebiteľ záujem prečítať si reklamačný poriadok, pričom účastník 

konania nevie, pre koho bolo vymyslené alternatívne riešenie sporov, resp. kto uvedené využije, 

odvolací orgán uvádza, že predmetné argumenty sú právne irelevantné a opätovne subjektívne, 

keďže táto povinnosť predávajúcemu vyplýva z ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona 

o ochrane spotrebiteľa a predávajúci je povinný zabezpečiť na svojej prevádzke jej 

dodržiavanie.  

 K námietkam účastníka konania, že pri celkovom množstve rôznych výrobkov, ktoré 

predáva, je niekedy ťažké skontrolovať všetky výrobky, či výrobca alebo dodávateľ splnil danú 

povinnosť, a že jeho prevádzka je malá predajňa s pultom, kde nie je problém odlíšiť 

predávajúceho od spotrebiteľa, odvolací orgán opakovane uvádza, že predávajúci za zistené 

porušenie zákona nesie objektívnu zodpovednosť, pričom zákon neumožňuje kontrolnému 

orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník 

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

dodržiavanie. Účastník konania v súvislosti s plnením povinností bol povinný na prevádzke 

zachovávať všetky predpisy, ktoré sa vzťahujú k výkonu jeho podnikania. Konanie účastníka 

konania ako fyzickej osoby - podnikateľa spadá pod kategóriu: správne delikty právnických 

osôb a fyzických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie. To znamená, že ako už bolo 

uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia, účastník konania zodpovedá bez ohľadu na 

zavinenie.  

 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 vysokú a neadekvátnu 

zisteným porušeniam zákona 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 
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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 (neadekvátna 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 

vysokú a neadekvátnu. 

 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. 

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že následkom absencie informácie 

ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých prípadoch 

došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. je 

vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, 

menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide  

o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim  

o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym 

podkladom. Práve pre tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby spotrebiteľ bol 

o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Pri určovaní výšky pokuty bral správny orgán do úvahy aj to, že nezabezpečením zreteľného 

označenia predávaných výrobkov údajmi o spôsobe údržby došlo k porušeniu ekonomických 

záujmov spotrebiteľa. V zmysle zákona je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi 

všetky zákonom stanovené informácie potrebné pre riadne a bezpečné použitie výrobku, 
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pričom ak sa tieto informácie poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. Informácia o spôsobe údržby predávaných výrobkov patrí medzi základné povinnosti 

predávajúceho, ktoré musí vždy dodržať, vzhľadom na to, že nedodržanie povinnosti môže mať 

pre spotrebiteľa ekonomické dôsledky. Absencia údajov o spôsobe údržby predávaných 

výrobkov je spôsobilá ohroziť majetok spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného výrobku 

pri jeho nesprávnej údržbe. 

 Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadol aj na dôležitosť odlíšenia predávajúceho od 

spotrebiteľa z dôvodu, aby nedochádzalo k nedorozumeniam v zmysle odlišovania 

spotrebiteľov a predávajúcich zo strany spotrebiteľa, nakoľko je spotrebiteľ ohrozený na 

svojich právach v prípade zámeny predávajúceho so spotrebiteľom.   

 Odvolací správny orgán zároveň 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 a na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.  

 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 priloženou poštovou poukážkou alebo 

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

VS: 00920818. 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0379/99/2018                                                           Dňa : 29.03.2019 

 

 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 – Elena Haringová 

LENA, miesto podnikania: J. Kráľa 1413/5, 960 01 Zvolen, IČO: 31 028 608, kontrola 

vykonaná dňa 07.02.2018 v prevádzkarni Domáce potreby, Námestie Slobody 5, Banská 

Bystrica, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0077/06/2018 zo dňa 13.07.2018, 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 350,- EUR, slovom: tristopäťdesiat eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 14,  

§ 15 ods. 3 a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

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

Správneho poriadku takto 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0077/06/2018 zo dňa 

13.07.2018 potvrdzuje. 

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Elena Haringová LENA – 

peňažnú pokutu vo výške 350,- €, pre porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 14, § 15 

ods. 3 a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

 Inšpektormi SOI bola dňa 07.02.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania 

Domáce potreby, Námestie Slobody 5, Banská Bystrica. Predmetnou kontrolou bolo zistené, že 

účastník konania ako predávajúci 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 informovať spotrebiteľa 

o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak 

vhodne sprístupniť; porušil povinnosť zabezpečiť sebe alebo svojim zamestnancom 

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

spotrebiteľa; porušil povinnosť umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi.    

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo oznámiť pred uzavretím 
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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; informovať spotrebiteľa o cene 

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

sprístupniť; zabezpečiť sebe alebo svojim zamestnancom prichádzajúcim do styku so 

spotrebiteľom označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; umiestniť reklamačný 

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

 Dňa 07.02.2018 v prevádzkarni Domáce potreby, Námestie Slobody 5, Banská Bystrica 

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 Škrabka á 7,50 €/ks, 1 ks Dóza na maslo  

á 7,- €/ks a 1 ks Sitko á 2,- €/ks v celkovej hodnote 16,50 €, 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.  

 Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 14 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď za účelom overenia zásad statočnosti pri predaji bol zo strany inšpektorov 

SOI vykonaný kontrolný nákup, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 16,50 €. Kontrolný 

nákup pozostával z výrobkov - 1 ks Škrabka á 7,50 €/ks, 1 ks Dóza na maslo á 7,- €/ks a 1 ks 

Sitko á 2,- €/ks. Kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci u výrobku Dóza 

na maslo nedodržal povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho cene platnej v okamihu predaja 

a zreteľne neoznačil tento výrobok cenou a ani informáciu o cene inak vhodne nesprístupnil.  

 Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

keď pri kontrole bolo zistené, že v čase kontroly nemal obsluhujúci predávajúci (predavačka p. 

J. B.) prichádzajúci do styku so spotrebiteľom žiadne označenie alebo odev, ktorý by ho 

odlišoval od spotrebiteľov.  

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

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi sa nenachádzal reklamačný poriadok, teda spotrebitelia neboli riadne 

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

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že sa odvoláva voči uloženej pokute 

z nasledovných dôvodov:  

  všetky nedostatky boli odstránené, pričom tieto nedostatky neboli úmyselné, resp. 

vznikli nepochopením personálu,  

  je invalidným dôchodcom a uložená sankcia je preňho finančne náročná. 

 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 
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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), § 14,  § 15 ods. 3 a § 18 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 § 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 § 14 prvá veta zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť 

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

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

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

odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových 

miestach“.   

 Podľa § 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“. 

 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 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“), ktorý bol podľa 

názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené vyššie, 

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. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok 

kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 

vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného záznamu 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. 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. 

 Čo sa týka argumentu účastníka konania o bezodkladnom odstránení všetkých zistených 

nedostatkov, uvedené odvolací orgán vníma pozitívne, avšak táto skutočnosť na posúdenie 

daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného 
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trhu 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. 

 K tvrdeniam účastníka konania, že je invalidným dôchodcom, a že zistené nedostatky neboli 

úmyselné, resp. vznikli nepochopením personálu, odvolací správny orgán uvádza, že ich 

považuje za subjektívne a právne bezpredmetné. Účastník konania zistené nedostatky 

nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom 

princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne 

aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie. Je preto právne irelevantné, či mal účastník konania 

k protizákonnému konaniu motív alebo nie.   

 Odvolací orgán poznamenáva, 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. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI 

je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným 

stavom. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname.  

 Odvolací orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinností 

stanovených zákonom je skutkový stav zistený v čase kontroly, z ktorého aj podľa odvolacieho 

orgánu jednoznačne vyplýva, že účastník konania si predmetné zákonné povinnosti nesplnil. 

Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie skutkového stavu zisteného a zaznamenaného na 

základe vykonanej kontroly, 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 
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povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 14, § 15 ods. 3 a § 18  

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.    

 Účastník konania v odvolaní uvádza, že považuje uloženú sankciu za finančne náročnú. 

Odvolací orgán k uvedenému uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, 

ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu, resp. na zrušenie uloženej 

sankcie. 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 zrušiť, nakoľko by potom 

vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa 

však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní 

pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona 

viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola 

citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, 

a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý 

si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, 

či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným 

podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej 

povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti 

(finančne náročná 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 finančne náročnú. 

 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. 

 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  
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o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym 

podkladom. Práve pre tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby spotrebiteľ bol 

o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 Pri určovaní výšky pokuty bral správny orgán do úvahy aj porušenie povinnosti ustanovenej   

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

výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa tým, 

že neinformoval spotrebiteľa o cene 1 druhu predávaného výrobku (Dóza na maslo á 7,- €/ks) 

platnej v okamihu predaja a zreteľne neoznačil tento výrobok cenou a ani informáciu o cene 

inak vhodne nesprístupnil. Nedodržaním povinnosti informovať spotrebiteľa o cene výrobku  

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

ovplyvnené ekonomické správanie spotrebiteľa. Bez uvedenia ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť 

ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej kúpy. Táto informácia patrí do skupiny 

informácii, ktoré spotrebiteľ musí dostať vždy, a to jednoznačne. Neoznačením,  

resp. nesprávnym označením výrobkov informáciou o cene teda nie je spotrebiteľovi umožnené 

vykonať kvalifikované rozhodnutie o kúpe určitého výrobku a je mu tiež znemožnené vykonať 

si kontrolu správnosti účtovania po vykonaní kúpy. Odvolací správny orgán sa stotožňuje 

s tvrdením prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého informácia ex post, teda 

dodatočne pri predaji výrobku, nemá pre spotrebiteľa potrebnú vypovedaciu schopnosť, pretože 

tento ešte vo fáze rozhodovania sa, t. j. pred kúpou, musí vedieť, koľko ho jednotlivé položky 

nákupu budú stáť. Následná cenová informácia stavia spotrebiteľa pred hotovú vec a oberá ho 

o možnosť voľby medzi rozličnými ekonomickými operátormi s ohľadom nielen na kvalitu, ale 

aj cenu ich výrobkov.   

 Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadol aj na dôležitosť odlíšenia predávajúceho od 

spotrebiteľa z dôvodu, aby nedochádzalo k nedorozumeniam v zmysle odlišovania 

spotrebiteľov a predávajúcich zo strany spotrebiteľa, nakoľko je spotrebiteľ ohrozený na 

svojich právach v prípade zámeny predávajúceho so spotrebiteľom. Spotrebiteľ si musí byť 

jednoznačne istý, ktoré osoby nachádzajúce sa v prevádzke sú zákazníci, a ktoré sú jej 

personálom. Uvedené je mimoriadne dôležité najmä v prípade, ak spotrebiteľ potrebuje získať 

informácie, domáhať sa iných svojich práv vo vzťahu k predávajúcemu, resp. aj pri platení za 

tovar. Pokiaľ účastník konania ako predávajúci nezabezpečí, aby boli v prevádzke jeho 

zamestnanci odlíšení od spotrebiteľa, je možné, že spotrebiteľovi bude sťažené domáhanie sa 

jeho práv, prípadne v hraničných situáciách môže dôjsť aj k poškodeniu jeho ekonomických 

záujmov.  

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň 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. Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za 

jeden z dôležitých prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o jeho 

právach a povinnostiach v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobkov alebo 

poskytovaných služieb. Neumiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste 

prístupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do týchto práv spotrebiteľa 

(zníženie ich rozsahu).    

 Odvolací správny orgán zároveň 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 a na ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené 

nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  
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 Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej  

represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou 

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru 

a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu 

spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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

základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako 

nedôvodné. 

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

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

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

VS: 00770618. 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0356/99/2018                                                         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 – Karin Hostinská, Novosvetská 720/17, 

956 22 Prašice, IČO: 50567993, kontrola vykonaná dňa 19.01.2018 v prevádzkarni 

Kaderníctvo K Salón, ul. Sv. Cyrila a Metoda 4648/3, Topoľčany proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0038/04/18, zo 

dňa 26.06.2018, 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  

§ 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 

správneho poriadku takto 

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

sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0038/04/18, zo dňa 

26.06.2018, potvrdzuje. 

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

rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Karin Hostinská peňažnú pokutu vo výške 500,- €, 

pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona 

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

     Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 19.01.2018 na prevádzke Kaderníctvo 

K Salón, ul. Sv. Cyrila a Metoda 4648/3, Topoľčany zistené, že účastník konania ako 

predávajúci porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

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

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

riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov); porušil povinnosť 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo 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); reklamačný poriadok umiestniť na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil. 

     Dňa 19.01.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v prevádzkarni – Kaderníctvo K Salón, ul. Sv. Cyrila a Metoda 4648/3, Topoľčany. 
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     V čase kontroly dňa 19.01.2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný 

nákup služby – Strihanie á 6,00 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, 

vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

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

niektorých zákonov). 

     V čase kontroly dňa 19.01.2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase 

kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 

v žiadnej forme.  

     Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 

vyššie citovaného zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia  

§ 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona o ochrane spotrebiteľa, je predávajúcim. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

     V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že sa odvoláva voči rozhodnutiu o uložení 

pokuty. Účastník konania má za to že výška pokuty je neprimerane vysoká. Účastník konania 

uvádza, že začal podnikať hneď po skončení školy a nemá žiadnu finančnú rezervu. Účastník 

konania ďalej uvádza, že uvedené nedostatky odstránil. Účastník konania prosí o zníženie 

uloženej pokuty.  

     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.“ 

     V zmysle § 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  finančnej situácii (nemám žiadnu finančnú rezervu) účastníka konania odvolací orgán 

uvádza, že pri ukladaní výšky pokuty nemôže prihliadať na subjektívne dôvody a finančné 

pomery účastníka konania. 

     V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie výšky 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 
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orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, 

závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú 

správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný 

postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje 

k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny 

orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím 

na vzniknuté či hroziace následky spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom 

uložená odôvodnene, v adekvátnej výške v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty 

očakáva represívno-výchovný účinok. 

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

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

a mali by vplyv na zrušenie vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností 

pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne 

preukázanú. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €. 

     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.  

     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 vo vyššie  uvedenej 

prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme. 

     Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania 

ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za 

dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

VS-00380418. 



 30 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0378/99/2018                                                           Dňa : 28.03.2019 

 

 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 – J - STAV spol. s r.o., 

sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 588 468, kontrola vykonaná dňa 

09.02.2018 v prevádzkarni Železiarstvo J - STAV, Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0071/06/2018 zo dňa 11.07.2018, 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 

3 000,- EUR, slovom: tritisíc eur, pre porušenie § 12 ods. 2 vyššie cit. zákona o ochrane 

spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto   

r o z h o d o l : 
napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

účastníkovi konania: J - STAV spol. s r.o., sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký 

Krtíš, IČO: 31 588 468, kontrola vykonaná dňa 09.02.2018 v prevádzkarni Železiarstvo  

J - STAV, Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš,    

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitných 

predpisov, keď kontrolou plnenia informačných povinností 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 a v zmysle normy STN EN 60335-2-30 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky 

na ohrievače miestností a normy STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre 

domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače 

miestností. Zmena A11 bolo zistené, že v ponuke predaja sa nachádzali celkom 3 druhy 

výrobkov v celkovej hodnote 171,- €, ktoré neboli označené informáciami podľa vyššie 

uvedených osobitných predpisov, keď:  

- ani balenie a ani predložený návod na použitie výrobku 3 ks Elektrický konvektor 

DESCON, DA-K2000T á 25,- € v celkovej hodnote 75,- € neobsahoval predpísané 

informačné povinnosti: 

 v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné 

požiadavky na ohrievače miestností. Zmena A11, nakoľko v návode na použitie ani 

nikde v spojitosti s balením výrobku nebol obsiahnutý text s týmto obsahom: „Deti vo 

veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať 

ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.“  

- ani balenie a ani predložený návod na použitie výrobkov 1 ks Keramický vykurovací 

ventilátor DESCON, DA-T182CS á 20,- € a 4 ks Keramický vykurovací ventilátor 

DESCON, DA-T180C á 19,- € v celkovej hodnote 76,- € neobsahoval predpísané 

informačné povinnosti: 

 v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné 
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požiadavky na ohrievače miestností, nakoľko v návode na použitie ani nikde v spojitosti 

s balením výrobku nebola obsiahnutá informácia: „Nepoužívajte tento ohrievač 

s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie 

alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože 

existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne 

umiestnený.“ 

 v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné 

požiadavky na ohrievače miestností. Zmena A11, nakoľko v návode na použitie ani 

nikde v spojitosti s balením výrobku nebol obsiahnutý text s  obsahom: „Deti vo veku 

od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho 

alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.“ 

u k l a d á 

účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa peňažnú pokutu 

vo výške 3 000,- EUR, slovom: tritisíc 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: 00710618.  

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

pre Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – J- STAV spol. s r.o., 

peňažnú pokutu vo výške 3 000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 12 ods. 2 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 09.02.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania Železiarstvo J - STAV, Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš zistené, že tento porušil 

povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa 

osobitných predpisov.  

 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 napadnutého rozhodnutia č. P/0071/06/2018 zo dňa 11.07.2018, ako aj 

konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na jeho zmenu, nakoľko 

prvostupňový správny orgán nekonkretizoval vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia, 

v čom spočíva porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Odvolací správny orgán bližšie špecifikoval, že pokiaľ ide o porušenie povinnosti 

predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitných 

predpisov. Skutkový stav vo vzťahu k danému porušeniu bol uvedený správne. Uvedená oprava 

nemá žiadny vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia, nie je dôvodom prehodnotenia 

výšky uloženej pokuty. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.  

 Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo zabezpečiť, aby ním predávané 

výrobky boli zreteľne označené informáciami podľa osobitných predpisov; čo účastník konania 

porušil. 

 Inšpektormi SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj bola dňa 09.02.2018 vykonaná 

kontrola v prevádzkarni Železiarstvo J - STAV, Lučenská 90/1221, Veľký Krtíš. 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 
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a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“), zákona 

č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody“), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú 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), Nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. 

o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z.), 

Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na 

používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej len „Nariadenie vlády SR  

č. 148/2016 Z. z.“), Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite 

(ďalej len Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z.“), normy STN EN 60335-1 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky, 

normy STN EN 60335-2-30 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. 

Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností, normy STN  

EN 60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. 

Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností. Zmena A11. Výsledok z kontroly je 

popísaný v inšpekčnom zázname zo dňa 09.02.2018. 

 Kontrolou plnenia informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa  

a v zmysle normy STN EN 60335-2-30 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné 

účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností a normy STN EN 

60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.  

Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností. Zmena A11 bolo zistené, že v ponuke 

predaja sa nachádzali celkom 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 171,- €, ktoré neboli 

označené predpísanými náležitosťami podľa osobitných predpisov. 

 Kontrolou bolo zistené, že výrobok 3 ks Elektrický konvektor DESCON, DA-K2000T  

á 25,- € v celkovej hodnote 75,- € nevyhovel požiadavkám: 

- v zmysle normy STN EN 60335-2-30/A11, keď ani balenie a ani predložený návod na 

použitie neobsahoval predpísané informačné povinnosti v zmysle čl. 7 Označovanie 

a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na 

podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností. 

Zmena A11, nakoľko v návode na použitie ani nikde v spojitosti s balením výrobku 

nebol obsiahnutý text s týmto obsahom: „Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov 

nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu 

používateľom.“  

 Kontrolou bolo zároveň zistené, že výrobok 1 ks Keramický vykurovací ventilátor DESCON, 

DA-T182CS á 20,- € a 4 ks Keramický vykurovací ventilátor DESCON, DA-T180C á 19,- € 

v celkovej hodnote 76,- €, teda celkom 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 96,- € nevyhovel 

požiadavkám:  

- v zmysle normy STN EN 60335-2-30, keď ani balenie a ani predložený návod na 

použitie neobsahoval predpísané informačné povinnosti v zmysle čl. 7 Označovanie 

a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na 

podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností, 

nakoľko v návode na použitie ani nikde v spojitosti s balením výrobku nebola 

obsiahnutá táto informácia: „Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým 

spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným 

zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku 

požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.“ 

- v zmysle normy STN EN 60335-2-30/A11, keď ani balenie a ani predložený návod na 

použitie neobsahoval predpísané informačné povinnosti v zmysle čl. 7 Označovanie 
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a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na 

podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností. 

Zmena A11, nakoľko v návode na použitie ani nikde v spojitosti s balením výrobku 

nebol obsiahnutý text s týmto obsahom: „Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov 

nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu 

používateľom.“  

 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 žiada správny orgán o zníženie uloženej pokuty. 

Účastník konania ďalej uvádza, že dňa 09.02.2018 vykonali inšpektori SOI v jeho prevádzkarni 

kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že 3 druhy výrobkov – Elektrický konvektor DESCON,  

DA-K2000T, Keramický vykurovací ventilátor DESCON, DA-T182CS a Keramický 

vykurovací ventilátor DESCON, DA-T180C, ktoré boli predávané na vnútornom trhu, nespĺňali 

podmienky predaja podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri predmetných výrobkoch však boli 

chýbajúce bezpečnostné upozornenia a výstrahy v zmysle STN EN 60335-2-30 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky 

na ohrievače miestností dňa 13.02.2018 doplnené k písomnému návodu na použitie, a to na 

základe novej užívateľskej príručky so záručným listom. Účastník konania poznamenáva, že 

keďže pri zázname „Opatrenie na mieste“ podľa § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného 

trhu nebola určená lehota na odstránenie nedostatkov, mal za to, že pokiaľ doplnil chýbajúce 

písomné návody, tak si splnil svoje povinnosti. Z uvedeného dôvodu sa mu uložená pokuta javí 

ako privysoká, a preto žiada o jej zníženie.  

 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 

irelevantné 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 § 12 ods. 2 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 § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci musí zabezpečiť, aby 

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

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

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

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

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

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

označiť“. 

 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 
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a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu, ktorý bol 

podľa názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené vyššie, 

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. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok 

kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 

vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného záznamu 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. 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 zistené 

nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti.  

 K argumentom účastníka konania, že pri vyššie uvedených výrobkoch boli chýbajúce 

bezpečnostné upozornenia a výstrahy v zmysle STN EN 60335-2-30 Elektrické spotrebiče pre 

domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače 

miestností dňa 13.02.2018 doplnené k písomnému návodu na použitie, a to na základe novej 

užívateľskej príručky so záručným listom, t. j. účastník konania odstránil zistené nedostatky, 

odvolací orgán uvádza, že uvedené vníma pozitívne, avšak táto skutočnosť na posúdenie 

daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného 

trhu 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. 

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. Preto nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty.  

 Na margo účastníkom konania uvádzaných skutočností, že keďže pri zázname „Opatrenie 

na mieste“ podľa § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu nebola určená lehota na 

odstránenie nedostatkov, mal za to, že pokiaľ doplnil chýbajúce písomné návody, tak si splnil 

svoje povinnosti, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne a právne 

bezpredmetné. Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania 

ako predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom 

princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne 

aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie. Je preto právne irelevantné, či mal účastník konania 

k protizákonnému konaniu motív alebo nie.     
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 Odvolací orgán poznamenáva, 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.  

 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 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 § 12 ods. 2 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 porušenie 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.   

 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 
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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. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname. 

 Účastník konania v odvolaní uvádza, že považuje uloženú sankciu za príliš vysokú a žiada 

o jej zníženie. Odvolací orgán k uvedenému uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia 

a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu, resp. na zrušenie 

uloženej sankcie. 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 zrušiť, nakoľko by potom 

vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa 

však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní 

pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona 

viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola 

citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, 

a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý 

si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, 

či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným 

podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej 

povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti 

(vysoká 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. Bližšie 

zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.   

 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“.  

 Odvolací orgán uvádza, že správny orgán  pri určení výšky pokuty zohľadnil závažnosť 

protiprávneho konania, ktorá spočíva v tom, že účastník konania ako predávajúci riadne 

neinformoval spotrebiteľa o predpísaných informačných povinnostiach, medzi ktoré patrí aj 

údaj o bezpečnostných upozorneniach súvisiacich s použitím výrobku, údajmi o spôsobe 

použitia výrobku a zároveň údajmi podľa vyššie uvedených článkov normy STN EN ako 

osobitného predpisu, keď kontrolou bolo zistené, že ani balenie a ani predložený návod na 

použitie výrobku 3 ks Elektrický konvektor DESCON, DA-K2000T neobsahoval predpísané 

informačné povinnosti v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN  

EN 60335-2-30/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. 
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Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností. Zmena A11; a ani balenie a ani 

predložený návod na použitie výrobkov 1 ks Keramický vykurovací ventilátor DESCON,  

DA-T182CS a 4 ks Keramický vykurovací ventilátor DESCON, DA-T180C neobsahoval 

predpísané informačné povinnosti v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN  

EN 60335-2-30 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.  

Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností a predpísané informačné povinnosti 

v zmysle čl. 7 Označovanie a inštrukcie čl. 7.12 STN EN 60335-2-30/A11 Elektrické 

spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky 

na ohrievače miestností. Zmena A11, nakoľko u vyššie uvedených výrobkov ani na baleniach 

a ani v priložených návodoch neboli uvedené požadované údaje týkajúce sa bezpečnostných 

upozornení súvisiacich s použitím a údržbou výrobku, ktoré vyžaduje vo všeobecnosti zákon 

o ochrane spotrebiteľa, a ktoré konkretizujú jednotlivé ustanovenia vyššie uvedených noriem. 

 Odvolací  správny orgán sa stotožňuje s názorom prvostupňového správneho orgánu, podľa 

ktorého pokiaľ spotrebiteľovi nie sú zabezpečené informácie podľa zákona o ochrane 

spotrebiteľa a podľa osobitných predpisov, nie je naplnený cieľ zákona o ochrane spotrebiteľa 

a takisto nie je zabezpečené dosahovanie vysokej miery ochrany spotrebiteľa a významne sa 

zvyšuje riziko, že spotrebiteľ spôsobí zranenie sebe alebo inému, či poškodí tak zakúpený 

nevhodne používaný výrobok, alebo iný svoj, prípadne cudzí majetok. Uvedené považuje 

správny orgán za závažné ohrozenie záujmov spotrebiteľa. Odvolací orgán uvádza, že je 

potrebné brať do úvahy tú skutočnosť, že harmonizované technické normy ustanovujú 

minimálny štandard výrobku potrebný na posúdenie jeho zhody v zmysle smerníc Nového 

prístupu, a tiež pre kvalitu, či obsahujú dôležité parametre či vlastnosti výrobku, s cieľom 

zabezpečiť štandardizáciu. Stanovením záväzných parametrov výrobkov prispievajú k ochrane 

spotrebiteľa. Pri neposkytnutí vyššie uvedených informácií by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia 

alebo majetku spotrebiteľa pri nesprávnom používaní alebo manipulácii so zakúpenými 

výrobkami.    

 Odvolací orgán, rovnako ako správny orgán prvého stupňa 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 zistených nedostatkov, ako aj celkové množstvo a hodnota 

výrobkov, ktoré neboli označené informáciami podľa osobitných predpisov, 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 zistené nedostatky, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 Odvolací orgán sa taktiež stotožňuje s názorom prvostupňového správneho orgánu, podľa 

ktorého 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.    

 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 zistené nedostatky bez ohľadu na 

okolnosti, ktoré spôsobili ich vznik.  
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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0380/99/2018                                                           Dňa : 28.03.2019 

 

 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 – Ľuboš  

Malček – A.V.S., miesto podnikania: A. Sládkoviča 1076/34, 966 81 Žarnovica,  

IČO: 33 328 200, kontrola vykonaná dňa 19.01.2018 v prevádzkarni Predaj sudového vína, 

potraviny, rozličný tovar, A. Sládkoviča 34, Žarnovica, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0079/06/2018 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 550,- EUR, 

slovom: päťstopäťdesiat eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. d), § 10a ods. 1 písm. k) a § 16 

ods. 1 písm. d) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

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

poriadku takto 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0079/06/2018 zo dňa 

24.07.2018 potvrdzuje. 

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ľuboš Malček – A.V.S. – 

peňažnú pokutu vo výške 550,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10a ods. 1 

písm. k) 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 19.01.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania Predaj sudového vína, potraviny, rozličný tovar, A. Sládkoviča 34, Žarnovica zistené, 

že účastník konania ako predávajúci pri kontrolnom nákupe poškodil spotrebiteľa o 0,69 € 

nesprávnym účtovaním; 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 vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe, ktorý by obsahoval všetky zákonom požadované náležitosti.   

 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 správne účtovať ceny pri 

predaji výrobkov; oznámiť pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom 

na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti 
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obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným 

predpisom; vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku; 

čo účastník konania porušil.       

 Dňa 19.01.2018 v prevádzkarni Predaj sudového vína, potraviny, rozličný tovar,  

A. Sládkoviča 34, Žarnovica vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že 

účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri 

kontrole bol vykonaný kontrolný nákup, ktorý pozostával z výrobku – 1 ks Gold Cuve Irsai 

Oliver polosuché 0,2 l á 4,90 €/ks a 1 ks Chilli omáčka Vitana 180 ml á 1,19 €/ks, ku ktorému 

predávajúci vydal doklad o kúpe z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“)  

č. 0001 zo dňa 19.01.2018 na hodnotu 6,78 € a z výrobku – 1 ks Čokoláda DARK 100 g  

á 0,69 €/ks a 1 ks Dvojploskačka 2-x 0,1 l á 13,90 €/ks, ku ktorému predávajúci vydal doklad 

z ERP č. 0002 zo dňa 19.01.2018 na hodnotu 14,59 €. Kontrolný nákup bol účtovaný v celkovej 

hodnote 21,37 €, pričom kontrolou bolo zistené, že kontrolný nákup mal byť účtovaný správne 

v celkovej hodnote 20,68 €, čím došlo k priamemu poškodeniu spotrebiteľa celkom o 0,69 €. 

Nesprávne účtovanie kontrolného nákupu, pri ktorom vznikol rozdiel + 0,69 € v neprospech 

spotrebiteľa, bolo spôsobené nesprávnym sčítaním účtovaných predajných cien výrobkov.     

 Ďalej bolo inšpektormi SOI 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 Gold Cuve Irsai Oliver polosuché  

0,2 l á 4,90 €/ks, 1 ks Chilli omáčka Vitana 180 ml á 1,19 €/ks, 1 ks Čokoláda DARK 100 g  

á 0,69 €/ks a 1 ks Dvojploskačka 2-x 0,1 l á 13,90 €/ks, 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 § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď účastník konania ako predávajúci k vyššie uvedenému kontrolnému nákupu 

vydal doklad o kúpe z ERP č. 0001 zo dňa 19.01.2018 a doklad o kúpe z ERP č. 0002 zo dňa 

19.01.2018, ktorý neobsahoval predpísané náležitosti, keď neobsahoval správny názov 

u odpredaných výrobkov, a to:  

- u odpredaného tovaru „1 ks Gold Cuve Irsai Oliver polosuché 0,2 l“ bolo uvedené na 

doklade o kúpe z ERP č. 0001 „nápoje“, 

- u odpredaného tovaru „1 ks Chilli omáčka Vitana 180 ml“ bolo uvedené na doklade  

o kúpe z ERP č. 0001 „potraviny“, 

- u odpredaného tovaru „1 ks Čokoláda DARK 100 g“ bolo uvedené na doklade  

o kúpe z ERP č. 0002 „potraviny“, 

- u odpredaného tovaru „1 ks Dvojploskačka 2-x 0,1 l“ bolo uvedené na doklade  

o kúpe z ERP č. 0002 „alkohol“.  

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že nesúhlasí s rozhodnutím prvostupňového 

správneho orgánu, keďže k neúmyselnej chybe pri účtovaní došlo následkom poruchy ERP. 

Účastník konania žiada o objektívne posúdenie zistených nedostatkov a uloženie sankcie tomu 

primeranej. 
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 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu 

prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na 

prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka 

konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné  

a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené 

porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie účastníka 

konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník 

konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali skutkový stav zistený 

kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu. 

Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú 

postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 4 ods. 

1 písm. d), § 10a ods. 1 písm. k) a § 16 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. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný správne 

účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb“. 

 Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný pred 

uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu 

výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom“. 

 Podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) adresa prevádzkarne, 

c) dátum predaja, 

d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 

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

 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 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“), ktorý bol podľa 

názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené vyššie, 

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. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok 

kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 

vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného záznamu 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. 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 
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písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené 

nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti. 

 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 o štátnej kontrole vnútorného trhu 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. 

 K tvrdeniu účastníka konania, že k neúmyselnej chybe pri účtovaní došlo následkom 

poruchy ERP, odvolací správny orgán uvádza, že ho považuje za subjektívne a právne 

irelevantné. Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť 

za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán v danej súvislosti len dodáva, že 

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

koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez 

ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých 

k porušeniu zákona došlo. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu 

prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné 

považovať konštatovanie účastníka konania ohľadom skutočnosti, že k neúmyselnej chybe pri 

účtovaní došlo následkom poruchy ERP za liberačný dôvod. Správny orgán je toho názoru, že 

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

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

výkone svojej činnosti. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti 

nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto právne irelevantné, 

či mal účastník konania k protizákonnému konaniu motív alebo nie.    

 Odvolací orgán poznamenáva, 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. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI 

je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným 

stavom. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname.   

 Odvolací orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinností 

stanovených zákonom je skutkový stav zistený v čase kontroly, z ktorého aj podľa odvolacieho 

orgánu jednoznačne vyplýva, že účastník konania si predmetné zákonné povinnosti nesplnil. 



 44 

Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie skutkového stavu zisteného a zaznamenaného na 

základe vykonanej kontroly, 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 

povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10a ods. 1 písm. k) a § 16 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.    

 Účastník konania v odvolaní uvádza, že žiada o objektívne posúdenie zistených nedostatkov 

a uloženie sankcie tomu primeranej. Odvolací orgán k uvedenému uvádza, že po dôkladnom 

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

postihu, resp. na zrušenie uloženej sankcie. 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 zrušiť, nakoľko by 

potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací 

orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri 

udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo 

zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola 

citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, 

a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý 

si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, 

či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným 

podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej 

povinnosti, ako v prípade účastníka konania. 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.  

 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. 

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že účastník konania ako predávajúci je 

povinný pri predaji výrobkov postupovať tak, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval 

všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov na ochranu 



 45 

spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj povinnosť správne účtovať ceny pri predaji 

výrobkov. Vo vzťahu k porušeniu povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov 

odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty v prvom rade zobral do úvahy, že v danom prípade, 

nesprávnym účtovaním ceny zakúpených výrobkov, bol spotrebiteľ (inšpektori SOI) poškodený 

o 0,69 €. Pri určení výšky postihu bola zohľadnená i skutočnosť, že sankcionovaným konaním 

dochádza k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa. Došlo tým zároveň k porušeniu zásad 

statočnosti pri predaji, následkom čoho dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor 

spotrebiteľov a k ohrozovaniu ekonomických záujmov spotrebiteľov nevhodným spôsobom. 

Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa zároveň korešponduje s právami 

spotrebiteľa na ochranu pred zásahom do zákonom chránených oprávnených záujmov, najmä 

ekonomických. Zákon o ochrane spotrebiteľa preto v tomto ustanovení prikazuje účastníkovi 

konania ako predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb tak, aby 

ohrozenie týchto záujmov spotrebiteľa bolo eliminované.   

 Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že následkom absencie 

informácie ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých 

prípadoch došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. Cieľom zákona  

č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim 

rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi 

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom 

a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným 

právnym podkladom. Práve pre tieto dôvody kladie aj odvolací orgán dôraz na to, aby 

spotrebiteľ bol o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle § 10a ods. 

1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Pri určovaní výšky pokuty bral správny orgán do úvahy aj to, že 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. Vydaním dokladu o kúpe bez uvedenia presného 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.  

 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, ako aj právo na ochranu svojich 

ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 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. 
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 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: 00790618. 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0364/99/2018                                                         Dňa : 26.03.2019 

 

  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 – OMV Slovensko, 

s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00604381, kontrola vykonaná dňa 

20.02.2018 v prevádzke – ČS OMV 2358, Nitrianska 90, Hlohovec proti rozhodnutiu 

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

č. P/0129/02/2018, zo dňa 28.06.2018, 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 €, slovom: 

štyristo eur, pre porušenie § 14, § 14a ods. 1 vyššie citovaného  zákona o ochrane spotrebiteľa, 

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto  

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0129/02/2018, zo dňa 

28.06.2018, potvrdzuje.  

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

Trnavský kraj, č. P/0129/02/2018 rozhodnutím uložil účastníkovi konania –– OMV Slovensko, 

s.r.o. peňažnú pokutu vo výške 400,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 14,  

§ 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 20.02.2018 v prevádzke – ČS OMV 

2358, Nitrianska 90, Hlohovec zistené, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť; označiť výrobky 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 bolo informovať spotrebiteľa o cene 

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

sprístupniť; označiť výrobky jednotkovou cenou; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 20.02.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Tmavé pre Trnavský 

kraj vykonaná kontrola v prevádzkami ČS OMV 2358, Nitrianska 90, Hlohovec, ktorú v zmysle 

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

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

ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 18 druhov 

výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania porušil 
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§ 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť informovať 

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

o cene inak vhodne sprístupniť. 

 Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia predajnej ceny: 

1. Vinea 250 ml, 

2. Minerálna voda BonAqua 250 ml jemne sýtená, 

3. Minerálna voda BonAqua 250 ml nesýtená, 

4. CocaCola 330 ml, 

5. Borovička Slovenská 40% Klasik 0,04 1, 

6. Vodka 40% Klasik 0,04 1, 

7. Tuzemský Um 40% Klasik 0,04 1, 

8. Hruška 40% Klasik 0,04 1, 

9. Slivka kopaničiarska 40% 0,04 1, 

10. Jägermeister 35% 0,05 1, 

11. Energy drink RedBull 473 ml, 

12. Upínací popruh s račňou a hákmi zn. Filson, 

13. Pokrové karty zn. LIOS, 

14. Corny Big Chocolate 50 g, 

15. Corny Big Milk 40 g, 

16. Corny Big Nuts 50 g, 

17. Corny Big Chocolate - banana 50 g, 

18. Žuvačky Hubba Bubba 35 g. 

 Taktiež bolo zistené, že 9 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, čím 

účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia jednotkovej ceny: 

1. Energy drink RedBull 473 ml, 

2. Vinea 250 ml, 

3. Minerálna voda BonAqua 250 ml jemne sýtená, 

4. Minerálna voda BonAqua 250 ml nesýtená, 

5. CocaCola 330 ml, 

6. Žuvačky Airwaves extreme 64 g, 

7. Žuvačky Airwaves cool cassis 64 g, 

8. Žuvačky Orbit Spearmint 64 g, 

9. Žuvačky Orbit peppermint 64 g. 

 Uvedeným konaním bolo zistené porušenie § 14 a § 14a ods. 1 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 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že výrokom napadnutého Rozhodnutia 

bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 400 €. Účastník konania k § 14 zákona 

o ochrane spotrebiteľa uvádza, že vzniklo administratívnym nedopatrením, nakoľko v danom 

čase prebiehalo preceňovanie väčšieho počtu výrobkov nachádzajúcich sa v prevádzkarni, pri 

ktorých sa vykonávalo preceňovanie. Tento stav nastal neúmyselným a nevedomým konaním. 

Účastník konania si je vedomý, že z tohto dôvodu bol vyvolaný stav, ktorý mohol u spotrebiteľa 

spôsobiť neistotu o cene predávaného výrobku avšak prevádzkovateľ prevádzkarne 

bezodkladne podnikol všetky nevyhnutné úkony, ktoré smerovali k odstráneniu zisteného 

nedostatku. Účastník konania dodáva, že preceňovanie bolo v rovnaký deň ako deň kontroly 
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dokončené. Účastník konania zároveň uvádza, že vykonal všetky úkony smerujúce k zlepšeniu 

spôsobu priebehu preceňovania výrobkov v prevádzkarni. K § 14a ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa účastník konania uvádza, že si nie je vedomý, že výrobky neboli označené 

jednotkovou cenou v zmysle zákona, nakoľko v minulosti ešte nenastala situácia, že by niektorí 

z výrobkov nachádzajúci sa v prevádzkarni nebol označený jednotkovou cenou. Účastník 

konania uvádza, že na základe zistení vyplývajúcich z kontroly inšpektorov inšpektorátu SOI 

vykonal bezodkladne internú kontrolu všetkých výrobkov, pričom pri tejto neboli zistené 

žiadne ďalšie pochybenia. Účastník konania dodáva, že zistené nedostatky, teda neoznačenie 9 

druhov výrobkov jednotkovou cenou boli po vykonaní kontroly zo strany inšpektorov SOI 

ihneď odstránené. Účastník konania má za to, že porušenia zistené inšpektormi SOI nie sú 

takého rozsahu, že by ovplyvňovali ekonomické správanie spotrebiteľov. Účastník konania 

dodáva, že neoznačenie výrobkov predajnou cenou ako aj neoznačenie výrobkov jednotkovou 

cenou nebolo konaním vedomým a úmyselným. Účastník konania uvádza, že sa v minulosti 

ešte nikdy nedopustil pochybení – porušení zákona a to aj napriek veľkému množstvu tovaru 

nachádzajúcich sa na prevádzke. Účastník konania tvrdí, že mu zo strany inšpektorátu SOI 

nebola v minulosti uložená pokuta. Účastník konania v súvislosti  so zisteniami inšpektorov 

SOI ihneď vykonal nevyhnutné opatrenia a kroky smerujúce k odstráneniu tohto stavu, pričom 

účastník konania uvádza, že skontroloval všetky výrobky nachádzajúce sa na prevádzke či sú 

v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa označené predajnou a jednotkovou cenou. Účastník 

konania uvádza, že si dovoľuje správny orgán požiadať aby prihliadol na všetky okolnosti 

predmetného prípadu a predmetné konanie zastavil. Účastník konania ďalej uvádza, že ak 

správny orgán má za to, že predmetné konanie nie je možné zastaviť, účastník konania žiada 

o zníženie uloženej pokuty. 

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

protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. Bez ohľadu na 

subjektívny dôvod vedúci k porušeniu § 14 a § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

odvolací orgán má za to, že účastník konania sa dopustil porušenia predmetného zákona.  

Podľa § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok 

alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu 

výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci 

je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby 

spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.“ 

Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný označiť 

výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je 

zhodná s predajnou cenou.“ 

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 „V čase kontroly prebiehalo preceňovanie väčšieho počtu výrobkov 

nachádzajúcich sa v prevádzkarni“ odvolací orgán však v tejto súvislosti poukazuje na to, že 

účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu objektívnej 
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zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej 

veci (preceňovanie väčšieho počtu tovaru) za ktorých k ich porušeniu došlo. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie výšky 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 

20.02.2018.  

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 prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti predávajúceho označiť výrobky 

jednotkovou cenou. Odvolací orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil aj to, že pri kontrole 

bolo inšpektormi SOI zistené, že celkom 9 druhov vyššie špecifikovaných výrobkov, 

nachádzajúcich sa v ponuke, nebolo označených jednotkovou cenou. Uvedeným konaním 

účastníka konania došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa 

o jednotkovej cene platnej v okamihu predaja, teda v čase, keď sa spotrebiteľ o kúpu zaujíma. 

Informácia o jednotkovej cene je jedna z najpodstatnejších informácií pri rozhodovaní sa 

o kúpe konkrétneho výrobku. Jednotková cena je pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, 

nakoľko mu pomáha ľahšie sa orientovať pri rozhodovaní o výhodnosti cien jednotlivých 

druhov výrobkov, alebo o výhodnosti ceny určitého druhu výrobku u rôznych predávajúcich 

a podľa nej sa objektívne rozhodnúť, či pristúpi ku kúpe výrobku. 

          Odvolací orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil aj to, že pri kontrole informácií 

o cene bolo inšpektormi SOI zistený nedostatok u celkovo 18 druhov výrobkov u ktorých 

predávajúci nedodržal povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene ani inak vhodne nesprístupnil. 

Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho 

informovať spotrebiteľa o ponúkaných službách a o cenách. Cenové informácie sú pre 

spotrebiteľa jedným z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy služby hodnotí a ktoré 

ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. 
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          Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník 

konania ako poskytujúci služby v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu 

zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok poskytovania služieb 

bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

odvolanie zamieta ako nedôvodné. 

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

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

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

0006 5068, VS-01290218.  

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

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

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0312/99/2018                                                         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 – Dušan Pavla – 

MADRO, Tajovského 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17 920 515, kontrola vykonaná 

dňa 18.01.2018 v prevádzkarni – Drogéria MADRO, Tajovského 4, 965 01 Žiar nad Hronom 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0030/06/2018, 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 

480 EUR, slovom: štyristoosemdesiat eur, pre porušenie § 16 ods. 1 písm. d), § 14, § 14a ods. 

1 a § 10a ods. 1 písm. k) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

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

Správneho poriadku takto  

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0030/06/2018, zo dňa 

13.06.2018 potvrdzuje.  

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Dušan Pavla – MADRO – 

peňažnú pokutu vo výške 480,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 16 ods. 1 

písm. d), § 14, § 14a ods. 1 a § 10a ods. 1 písm. k)  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri 

kontrole vykonanej 18.01.2018 v prevádzkarni – Drogéria MADRO, Tajovského 4, 965 01 Žiar 

nad Hronom zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa porušil povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je 

uvedený názov výrobku; povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciou o cene inak vhodne sprístupniť; povinnosť 

označiť výrobok jednotkovou cenou; povinnosť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku; informovať spotrebiteľa o cene 

predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciou o cene inak vhodne 
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sprístupniť; označiť výrobok jednotkovou cenou; pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; čo 

účastník konania porušil.  

Dňa 18.01.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj kontrolu v prevádzke Drogéria MADRO, Tajovského 4, Žiar nad 

Hronom. Pri výkone kontroly boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú zdokumentované v 

inšpekčnom zázname zo dňa 18.01.2018. 

Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol inšpektormi SOI 

vykonaný kontrolný nákup, ktorý bol účtovaný správne v celkovej hodnote 5,80 €. Kontrolný 

nákup pozostával z výrobku 1 ks Bupi vlhčené utierky á 1,42 €, 1 ks Anjel á 1,49 €, 1 ks  Anjel 

led svetlo á 1,59 € a 1 ks Figúrka ježko á 1,30 €, ku ktorému predávajúci vydal doklad o kúpe 

z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) č. 00007/01572 zo dňa 18.01.2018, 

ktorý neobsahoval predpísané náležitosti, nakoľko neobsahoval názov odpredávaných 

výrobkov, keď odpredaný výrobok – Anjel led svetlo bol na doklade o kúpe z ERP označený 

ako „Rúž na pery Móda“. 

Pri kontrole plnenia správnosti poskytovaných informácií o cene bol zistený nedostatok 

celkom pri 13 druhoch  výrobkov, pri ktorých predávajúci nedodržal povinnosť informovať 

spotrebiteľa o cene platnej v okamihu predaja a informáciu o cene ani inak vhodne 

nesprístupnil. Jednalo sa o výrobok K2r Bieliace obrúsky proti škvrnám, 50ml Garnier minerál 

deodorant, 200ml RYOR pleťové tonikum, 200ml Ryor pleťové mlieko, 200ml RYOR 

brečtanový gel, 300ml RYOR telové mlieko s amarantovým olejom, 150ml RYOR hydratačná 

micelárna voda, 200ml RYOR bylinné tonikum, 300ml RYOR telové mlieko s levanduľou, 

150ml RYOR dvojfázová odličovacia emulzia, 250ml Pivný sprchový gel, 250ml Palmolive 

sprchový gel čokoláda a 250ml Palmolive sprchový gel mint. 

Pri kontrole plnenia správnosti poskytovaných informácií o cene bolo zistené, že v čase 

kontroly sa v ponuke predaja nachádzalo celkom 12 druhov výrobkov, ktoré neboli označené 

informáciou o predajnej cene a ani informáciou o jednotkovej cene napriek tomu, že sa u nich 

táto povinnosť vyžaduje. Jednalo sa o výrobok 50ml Garnier minerál deodorant, 200ml RYOR 
pleťové tonikum, 200ml Ryor pleťové mlieko, 200ml RYOR brečtanový gel, 300ml RYOR telové 
mlieko s amarantovým olejom, 150ml RYOR hydratačná micelárna voda, 200ml RYOR bylinné 
tonikum, 300ml RYOR telové mlieko s levanduľou, 15Oml RYOR dvojfázová odličovacia emulzia, 
250ml Pivný sprchový gel, 250ml Palmolive sprchový gel čokoláda a 250ml Palmolive sprchový 
gel mint. 

Kontrolou plnenia informačných povinností bolo ďalej zistené, že predávajúci v čase 

kontroly pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi žiadnym spôsobom neoznámil informáciu o 

možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

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

doplnení niektorých zákonov. 

Uvedeným protiprávnym skutkovým stavom došlo k porušeniu § 16 ods. 1 písm. d), § 14,  

§ 14a ods. 1 a § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o 

ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

Účastník konania vo svojom odvolaní poukazuje na skutočnosť, že prvostupňový správny 

orgán síce vzal odôvodnenia účastníka uvedené vo vyjadrení zo dňa 26.05.2018 do úvahy, 

avšak na ne pri rozhodovaní neprihliadal. 

Má za to, že uložená pokuta nie je pomerná ku charakteru prevádzky, ktorej sa ukladá 
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(predajňa obslužná, denná tržba cca 180 – 220 €, 1 zamestnanec – predavačka s minimálnou 

mzdou). Znenie § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa nepojednáva o minimálnej sadzbe sankcie, 

len o maximálnej. t. j. návrh v cit. vyjadrení sa „od sankcionovania sa upúšťa a vec bola 

vybavená“ je v súlade so zákonom a to práve vzhľadom na závažnosť a následky porušenia 

povinností (nie sú žiadne). Podľa názoru účastníka konania neobstojí teda odôvodnenie, že 

správny orgán musí uložiť pokutu. Pokiaľ má mať sankcia výchovný, preventívny a represívny 

charakter, má sa prihliadať na následky, hoc len možné následky. V tomto konkrétnom prípade 

bolo konštatované, že k poškodeniu spotrebiteľa nedošlo. 

Ďalej účastník konania vo svojom odvolaní konštatuje, že danom prípade (charakter predaja, 

predajné miesto bez možnosti prístupu zákazníka – spotrebiteľa – kupujúceho k vizuálnemu 

ohliadnutiu tovaru bez účasti predavača) je uvedenie tých údajov, ktoré sa vytýkajú (predajná 

cena, jednotková cena a pod.) bezpredmetné. O všetkom totiž na požiadanie zákazníka musí 

informáciu poskytnúť predavač. To je podľa názoru účastníka konania princíp obslužného 

predaja. Má za to, že na daný spôsob predaja a charakter predajne nemožno aplikovať 

požiadavky inak aplikovateľné v predajniach veľkých obchodných reťazcov, kde je zákazník 

odkázaný sám na seba a nedostáva sa mu automatickej pomoci a podpory od konkrétneho a 

fyzicky prítomného predavača. 

Za absolútne neaplikovaľné na tento konkrétny prípad považuje účastník konania použitie  

§ 10a zákona o ochrane spotrebiteľa a vyvodenie následkov z dôvodu jeho nedodržania. Podľa 

názoru účastníka konania ide predsa o prípad tzv. obchodov na diaľku alebo obchodov na 

objednávku, čo zo znenia a výkladu cit. ustanovenia jednoznačne vyplýva. Pri tom aj z 

odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že príslušný správny orgán, resp. spracovatelia 

záznamu a materiálu o začatí správneho konania, o tom vedia. Jedná sa predsa o novelu zákona 

vyvolanú potrebou po zavedení tzv. e-obchodov a po zisteniach o spôsobe obchodovania na 

objednávku. V danom prípade pultového predaja je použitie tohto ustanovenia (§ 10a cit. 

zákona) nepoužiteľné.  

V závere svojho odvolania účastník konania žiada o zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku.“ 

Podľa § 14 vyššie spomenutého zákona „Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa 

o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo 

službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.“ 

Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný označiť výrobok 

predajnou cenou a jednotkovou cenou.“ 

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.“ 

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 (charakter predaja, 

predajné miesto bez možnosti prístupu zákazníka – spotrebiteľa – kupujúceho k vizuálnemu 

ohliadnutiu tovaru bez účasti predavača) v podanom odvolaní. Účastník konania ako 
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podnikajúci subjekt má konať s odbornou starostlivosťou, nakoľko podnikateľská činnosť, 

ktorú vykonáva, predpokladá od neho určitú mieru znalostí súvisiacich s predmetom jeho 

činností. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti. Finančné pomery účastníkov konania ako aj charakter prevádzky 

zákon neumožňuje zohľadňovať, sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o 

uložení pokuty. 

Námietky účastníka konania týkajúce sa porušenia povinností podľa § 14 a § 14a ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa, považuje odvolací orgán za irelevantné. Skutočnosť, že v 

prevádzke účastníka konania, v ktorej boli kontrolou zistené nedostatky sa uplatňuje princíp 

obslužného predaja nie je dôvodom nedodržania zákonnej povinnosti predávajúceho 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť a povinnosti označiť výrobok  jednotkovou cenou. 

Uvedené povinnosti uložené zákonom o ochrane spotrebiteľa sa vzťahujú rovnako na 

samoobslužné predajne ako aj na obslužné predajne, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa 

medzi uvedeným predajňami nerozlišuje. 

K námietke účastníka konania týkajúcej sa porušenia povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) 

zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza odvolací orgán nasledovné. Odvolací orgán s danou 

námietkou nesúhlasí a má za to, že účastník konania si mylne vykladá predmetné ustanovenie 

zákona o ochrane spotrebiteľa. Povinnosť uložená § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa sa vzťahuje aj na účastníka konania a z inšpekčného záznamu jasne vyplýva, že 

danú povinnosť účastník konania porušil. K tvrdeniu účastníka konania, podľa ktorého sa  

§ 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa vzťahuje len na prípady obchodu na diaľku 

alebo obchody na objednávku odvolací orgán uvádza, že na prípady uvedené účastníkom 

konania sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo 

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

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V súvislosti s tvrdením účastníka konania podľa ktorého považuje uloženú pokutu za 

neadekvátnu vzhľadom na charakter prevádzky, odvolací orgán odkazuje na § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán v prípade zistenia porušenia povinností 

povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu. Čo sa týka 

samotnej výšky sankcie odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na 

charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane 

mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že 

pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto 

uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom 

o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi 

stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru 

zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky spôsobené 

spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške 

v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-výchovný účinok. 

Odvolací orgán dodáva, že orgán dozoru môže za porušenie povinností uvedených v zákone 

o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu až do výšky 66 400 €. Nakoľko účastník konania porušil 

4 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.  

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

18.01.2018.  

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.  

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Pri určení výšky pokuty bola zohľadnená dôležitosť uvádzania všetkých zákonom 

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

pri uplatnení práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho výrobku, pričom jeho 

neúplnosť (v danom prípade neuvedenie názvu výrobku) by mohla sťažiť, ba dokonca aj zmariť 

spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady výrobkov. Doklad 

o kúpe výrobku totiž predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne 

uzatváraných kúpnych zmlúv. Je to základný dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri 

uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný 

tovar, bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu. Uvedeným 

konaním účastníka konania bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu jeho 

ekonomických záujmov. Pri kontrole plnenia správnosti poskytovaných informácií o cene bolo 

inšpektormi SOI zistené, že pri 13 druhoch vyššie špecifikovaných výrobkov účastník konania 

nedodržal povinnosť informovať spotrebiteľa o cene platnej v okamihu predaja a informáciu 

o cene ani inak vhodne nesprístupnil a 12 druhov vyššie špecifikovaných výrobkov 

nachádzajúcich sa v ponuke, nebolo označených jednotkovou cenou. Uvedeným konaním 

účastníka konania došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa 

o predajnej a jednotkovej cene platnej v okamihu predaja, teda v čase, keď sa spotrebiteľ o kúpu 

výrobku zaujíma. Informácia o predajnej a jednotkovej cene je pre spotrebiteľa jedna z 

najpodstatnejších informácií pri rozhodovaní sa o kúpe konkrétneho výrobku. Neoznačením 

výrobkov informáciou o predajnej a jednotkovej cene teda spotrebiteľovi nie je umožnené 

vykonať kvalifikované rozhodnutie o kúpe určitého výrobku vzhľadom na jeho výhodnosť, či 

už v porovnaní s konkurenčným výrobkom, alebo konkurenčným predávajúcim. Predajná a 

jednotková cena je pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, nakoľko mu pomáha ľahšie sa 

orientovať pri rozhodovaní o výhodnosti cien jednotlivých druhov výrobkov, alebo o 

výhodnosti ceny určitého druhu výrobku u rôznych predávajúcich a podľa nej sa objektívne 

rozhodnúť, či pristúpi ku kúpe výrobku. Odvolací orgán prihliadol na nedodržanie 

informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom, a to neposkytnutím informácie 

spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

stanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov). V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy 

informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane jasnej 

a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov. Konaním 

účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu informovania 

spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto informácie je 

oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, 

transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov. 

Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za 

dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 
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Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na 

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

00300618.  

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

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

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0377/99/2018                                                           Dňa : 26.03.2019 

 

 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 – SNOW SPORT 

SERVICES, a.s., sídlo: 167 Donovaly 976 39, IČO: 35 954 311, kontrola vykonaná dňa 

24.01.2018 v prevádzkarni DAMI SPORT SHOP, Donovaly 167, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,  

č. P/0068/06/2018 zo dňa 13.07.2018, 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 750,- EUR, 

slovom: sedemstopäťdesiat eur, pre porušenie § 13 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa 

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

predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0068/06/2018 zo dňa 

13.07.2018 potvrdzuje. 

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – SNOW SPORT  

SERVICES, a.s. – peňažnú pokutu vo výške 750,- €, pre porušenie ustanovenia § 13 zákona  

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

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

spotrebiteľa“). 

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24.01.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania DAMI SPORT SHOP, Donovaly 167 zistené, že tento porušil povinnosť 

predávajúceho zabezpečiť, ak sa informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

poskytujú písomne, aby tieto boli pri výrobkoch uvedené aj v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, nakoľko v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 9 druhov výrobkov v celkovej hodnote 

1 450,- €, u ktorých nebol zabezpečený preklad písomných informácií podľa § 12  

ods. 2 cit. zákona z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka.  

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo uvádzať písomne poskytované 

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

jazyka; čo účastník konania porušil.     

 Dňa 24.01.2018 v prevádzkarni DAMI SPORT SHOP, Donovaly 167 vykonali inšpektori 

SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 
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9 druhov výrobkov, v celkovej hodnote 1 450,- €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom 

zabezpečený preklad písomných informácií podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa 

z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, keď preklad 

bezpečnostného upozornenia v anglickom jazyku v znení: „WARNING: POC helmets are only 

intended for alpine skiing. Do not use this helmet for any other activity, such as motorsports, 

horse back riding or climbing...“ nebol zabezpečený u výrobkov:  

1. 1 ks Prilba POC Forini á 160,- €, 

2. 1 ks Prilba Fornix Red á 160,- €, 

3. 1 ks Prilba Auric Spin á 190,- €, 

4. 1 ks Prilba Pocito Auric Spin á 190,- €, 

5. 1 ks Prilba Fornix Pink á 130,- €, 

6. 1 ks Prilba Fornix Orange á 130,- €, 

7. 1 ks Prilba Skull X á 170,- €, 

8. 1 ks Prilba Skull Helmet á 160,- €, 

9. 1 ks Prilba Helmet Pink á 160,- €.  

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že si je 

vedomý porušenia ustanovenia, ktoré je vymedzené v napadnutom rozhodnutí. Účastník 

konania však na druhej strane považuje uloženú pokutu za nezákonnú a neprimeranú. Účastník 

konania uvádza, že k náležitému plneniu svojich notifikačných povinností vo vzťahu 

k spotrebiteľovi vykonal preškolenie všetkých zamestnancov, ktorí sú súčasťou jeho 

pracovného tímu. Dodávateľ, ktorý je zmluvným partnerom účastníka konania, absolvoval 

v jeho predajni osobitné školenie za účelom prezentácie vlastností lyžiarskych prílb, ich 

správneho osadenia, nastavenia, ako aj ošetrenia po ich použití. V zmysle uvedeného tak boli 

podľa vyjadrenia účastníka konania všetci zamestnanci pripravení poskytnúť všetky informácie 

o spôsobe použitia predmetných výrobkov, pričom účastník konania dbá zároveň aj na to, aby 

uvedené informácie vedel poskytnúť aj v cudzích jazykoch. Účastník konania poznamenáva, 

že pri zakúpení tovaru dostane každý zákazník od dodávateľa brožúru k tovaru v českom 

jazyku, čo účastník konania považoval za dostatočný rozsah informovania spotrebiteľa 

o zakúpenom tovare. Účastník konania v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že český 

jazyk je absolútne zrozumiteľný pre spotrebiteľov slovenskej národnosti, pričom požiadal 

dodávateľa o preklad do slovenského jazyka, avšak vzhľadom na krátkosť času odo dňa 

dodania tovaru do času vykonania kontroly uvedené nestihol. Účastník konania pre úplnosť 

dodáva, že úradný preklad z češtiny do slovenčiny nie je potrebný ani pri tak významných 

právnych úkonoch, ktoré podliehajú vkladovaciemu konaniu príslušnými katastrálnymi 

odbormi okresných úradov, napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy či zámenné zmluvy. 

Účastník konania k výške uloženej sankcie uvádza, že spravodlivejšie by bolo ukladať pokuty 

vo vzťahu k marži na dodacej a kúpnej cene. Obzvlášť vtedy, ak je kontrolovaným subjektom 

spoločnosť, ktorá doposiaľ nemala uloženú sankciu podobného typu. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti má uložená sankcia pre účastníka konania len vlastnosť represívnu a nie 

preventívnu, ktorou by bolo nepochybne napríklad písomné napomenutie. Účastník konania má 

za to, že správny orgán nezohľadnil všetky okolnosti daného prípadu, neprihliadol na charakter 

protiprávneho konania a takto uložená pokuta nezodpovedá závažnosti porušenej povinnosti 

a ani jej následkom, pričom za zákonnú pokutu by považoval sumu vo výške  

50,- €. Na základe vyššie uvedeného účastník konania žiada odvolací orgán o zníženie výšky 

uloženej sankcie na sumu 50,- €. 
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 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 § 13 

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

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

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

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

jednotkách“.  

 Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

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

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

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

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

informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

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

označiť“. 

 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 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“), ktorý bol podľa 

názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené vyššie, 

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. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok 

kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 

vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného záznamu 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. 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 zistené 

nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti.  

 



 61 

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za 

porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. K argumentom účastníka konania, že vykonal 

preškolenie všetkých zamestnancov, ktorí sú súčasťou jeho pracovného tímu, a že všetci 

zamestnanci boli pripravení poskytnúť všetky informácie o spôsobe použitia predmetných 

výrobkov, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne a právne bezpredmetné. 

Odvolací orgán v danej súvislosti len dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom 

princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon 

o ochrane spotrebiteľa neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne 

aspekty. Zistené porušenie povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa je iným správnym deliktom kontrolovanej osoby (nie priestupkom), kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka 

konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu 

z právnych predpisov. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie. V danom prípade teda nie je 

liberačným dôvodom skutočnosť, že účastník konania vykonal preškolenie všetkých 

zamestnancov, ktorí sú súčasťou jeho pracovného tímu, a že všetci zamestnanci boli pripravení 

poskytnúť informácie o spôsobe použitia predmetných výrobkov. Odvolací orgán má za to, že 

správny orgán prvého stupňa zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie. Taktiež je podľa 

odvolacieho správneho orgánu zrejmé, že správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav 

veci, nakoľko vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností a pre 

posúdenie veci a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní 

čo najviac zodpovedali skutočnosti.   

 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 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. 

 K námietkam účastníka konania, že pri zakúpení tovaru dostane každý zákazník od 

dodávateľa brožúru k tovaru v českom jazyku, že český jazyk je absolútne zrozumiteľný pre 

spotrebiteľov slovenskej národnosti, a že úradný preklad z češtiny do slovenčiny nie je potrebný 

ani pri tak významných právnych úkonoch, ktoré podliehajú vkladovaciemu konaniu 

príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov, napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy 

či zámenné zmluvy, odvolací orgán uvádza, že ich považuje opätovne za právne irelevantné, 

subjektívne a tendenčné s cieľom s cieľom vyhnúť sa splneniu povinnosti uloženej účastníkovi 

konania rozhodnutím č. P/0068/06/2018 zo dňa 13.07.2018. Odvolací správny orgán považuje 

skutkový stav za riadne zistený a správne právne posúdený. Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 

zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o štátnom jazyku“) „v záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho 

jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na 

používanie výrobkov, najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogériového tovaru,  

v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa v rozsahu a za podmienok 

určených osobitnými predpismi“. Informácie v češtine je možné podľa odvolacieho orgánu 

akceptovať len v úradnom styku. Podľa § 3 ods. 4 druhá a tretia veta zákona o štátnom jazyku 
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„osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti  

z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku 

s právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby 

podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 

zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými 

orgánmi Českej republiky“. Odvolací orgán na základe vyššie uvedeného nepovažuje námietky 

účastníka konania v tejto časti odvolania za právne relevantné.   

 K argumentu účastníka konania, že mu doposiaľ nebola uložená sankcia podobného typu, 

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. Odvolací orgán zároveň uvádza, 

že 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.  

 Účastník konania v odvolaní uviedol, že uložená sankcia má preňho len vlastnosť represívnu 

a nie preventívnu, ktorou by bolo nepochybne napríklad písomné napomenutie. K uvedenému 

odvolací správny orgán uvádza, že 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 namieta, že správny orgán nezohľadnil všetky okolnosti daného 

prípadu, neprihliadol na charakter protiprávneho konania a takto uložená pokuta nezodpovedá 

závažnosti porušenej povinnosti a ani jej následkom, pričom žiada o jej zníženie na sumu 50,- 

€. 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 zásadne nesúhlasí s námietkami účastníka konania, že 

správny orgán neprihliadol na všetky okolnosti prípadu a na charakter protiprávneho konania. 

Odvolací správny 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 
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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 

o ochrane spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní 

výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, 

odvolací orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinnosti bolo zo strany správneho orgánu 

spoľahlivo preukázané, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi 

konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  

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

zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán 

pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a 

alebo § 26 za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400,- 

EUR, za opakované porušenie počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000,- EUR.  

 Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán v súlade s § 24 ods. 5 citovaného zákona 

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

porušenia povinností. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že účastník konania 

opomenul uvádzať písomne poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane 

spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď tento nezabezpečil preklad 

informácií a bezpečnostných upozornení na výrobkoch z cudzojazyčných mutácií do 

kodifikovanej podoby štátneho jazyka, keďže v ponuke predaja sa nachádzalo vyššie 

uvedených 9 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 450,- €, u ktorých nebol žiadnym 

spôsobom zabezpečený preklad písomných informácií (bezpečnostné upozornenie) podľa § 12 

ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby 

štátneho jazyka. Predmetné nedostatky považuje odvolací orgán za závažné. Ak účastník 

konania ako predávajúci neuvedie písomne poskytované informácie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, spotrebiteľ nemá k dispozícii  riadne poskytnuté informácie nutné jednak 

k riadnemu užívaniu výrobku, ako aj informácie o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

z nesprávneho použitia výrobku. Predmetným opomenutím boli tiež spotrebiteľovi upreté práva 

na informácie a zároveň bol spotrebiteľ i potencionálne ohrozený na zdraví. Taktiež bolo 

zohľadnené aj celkové množstvo a hodnota výrobkov, u ktorých nebol žiadnym spôsobom 

zabezpečený preklad písomnej informácie z cudzojazyčnej mutácie do kodifikovanej podoby 

štátneho jazyka.  

 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 zistených nedostatkov 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 tiež prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený  

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

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

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

okolnosti, ktoré spôsobili ich 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: 00680618. 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0365/99/2018                                                         Dňa : 29.03.2019 

 

  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 – Ramón Školuda – 

PEKÁREŇ ŠKOLUDA, 919 05 Trstín, IČO: 41692934, kontrola vykonaná dňa 

20.02.2018 v prevádzke – Pekáreň Školuda, City Park, Trstínska cesta, Trnava, proti 

rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj, č. P/0136/02/2018, zo dňa 03.07.2018, 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 400 €, slovom: 

štyristo eur, pre porušenie  § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1, vyššie 

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

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0136/02/2018, zo dňa 

03.07.2018 potvrdzuje.  

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

Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ramón Školuda – PEKÁREŇ 

ŠKOLUDA – peňažnú pokutu vo výške 400,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. 

§ 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 20.02.2018 v prevádzke – Pekáreň 

Školuda, City park, Trstínska cesta, Trnava zistené, že účastník konania porušil povinnosť 

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti, pred 

uzatvorením zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, informovať o podmienkach 

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

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.  

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti; pred uzatvorením zmluvy, spotrebiteľovi 

jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov; informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane 

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi.; čo účastník konania porušil. 
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Dňa 20.02.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj vykonaná kontrola v prevádzkami Pekáreň Školuda, City Park, Trstínska cesta, Trnava, 

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

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

len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

Kontrolou bolo zistené, že spotrebiteľ - inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy 

(pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkami sa v čase kontroly nenachádzali informácie o 

možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a 

zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

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

alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

V kontrolovanej prevádzkami sa nenachádzalo žiadne hmotnostné meradlo s platným 

úradným overením napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali a odpredávali 

výrobky s deklarovanou hmotnosťou (šiška 50 g, smajlík 90 g, plundrovaný plnený 80 g, 

tvarohová šatôčka 80 g, hrebeň makový 100 g, šatôčka so slivkovým lekvárom 80 g, hrebeň 

lekvárový 100 g, makovka 80 g, pizza pletenka 100 g, pagáč oškvarkový 40 g, špaldová 

žemlička 70 g, cesnakový osúch 100 g, cesnakový pletenec 100 g). Bez hmotnostného meradla 

s platným úradným overením si spotrebiteľ nemôže overiť, či deklarované údaje o množstve 

výrobku sú pravdivé. Možno konštatovať, že účastník konania porušil § 4 ods. písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti. 

Taktiež bolo zistené, že v prevádzkami sa v čase kontroly nenachádzali informácie o 

podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na 

viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný 

poriadok. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o 

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

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 Uvedeným konaním bolo zistené porušenie § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k),  

§ 18 ods. 1 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 neuviedol účastník konania žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že dňa 10.07.2018 obdržal Rozhodnutie 

o uložení pokuty vo výške 400 € voči ktorému podáva odvolanie. Účastník konania požiadal 

o upustenie od uloženia pokuty listom zo dňa 08.06.2018. Účastník konania sa opakovane 

odvoláva voči rozhodnutiu o uložení pokuty, vzhľadom na skutočnosť, že na základe 

záväzných pokynov a opatrení v zmysle inšpekčného záznamu zo dňa 28.02.2018, kedy bola 

vykonaná kontrola na predajni v City Parku, Trnava, boli tieto nedostatky odstránené. Účastník 

konania uvádza, že výška pokuty je z jeho pohľadu neprimeraná a likvidačná vzhľadom na 

povahu predávaného sortimentu. Účastník konania má za to, že z jeho strany nebola spôsobená 

štátu ani fyzickej osobe či právnickej osobe finančná ani iná ujma. Účastník konania uvádza, 

že sa jedná o novootvorenú predajňu pekárenských výrobkov a prioritou je predávať kvalitné 

výrobky. Účastník konania ďalej uvádza, že za celú dobu podnikania sa nestretol so situáciou, 

že by si zákazník potreboval prevážiť pekárenské výrobky priamo na predajni a taktiež sa ešte 

nestretol so situáciou potreby reklamácie tovaru. Účastník konania má za to, že ak by takáto 
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situácia nastala, tak na vchodových dverách predajne je kontakt na majiteľa firmy. Účastník 

konania ďalej uvádza, že pekáreň v Trstíne je vybavená špičkovými technológiami v zmysle 

noriem európskej únie a pri výrobe sa používajú kalibrované a pravidelne kontrolované 

meradlá. Účastník konania žiada o prehodnotenie rozhodnutia a o upustenie od uloženia 

pokuty. 

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. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, 

že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.  

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) predmetného zákona je „Predávajúci je povinný predávať 

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

prekontrolovať si správnosť týchto údajov.“. 

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.“ 

Skutkové zistenia zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 20.02.2018 

nespochybnila v čase kontroly ani predavačka ......................, ktorá bola prítomná pri kontrole 

a nepreukázala skutočnosť, že by sa v prevádzke v čase výkonu kontroly na prevádzke 

nachádzalo hmotnostné meradlo s platným overením orgánu metrológie, kde na základe 

uvedeného spotrebiteľovi nebolo umožnené prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti 

ponúkaných výrobkov. 

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. 

Čo sa týka samotnej výšky uloženého postihu, odvolací orgán uvádza, že v § 24 odsek 

5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, 

závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pre odvolací orgán 

bolo preto dôležité najmä zistenie kontroly SOI, že v čase kontroly pretrvával protiprávny stav. 

Čo sa týka výšky uloženej pokuty, podľa názoru odvolacieho orgánu je výška uloženej pokuty 

primeraná zisteným nedostatkom. Z ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva 

obligatórna povinnosť orgánu dozoru v prípade zistenia porušenia povinnosti uložiť sankciu. 

Správny orgán bol preto nútený uložiť účastníkovi konania tomu zodpovedajúci postih. 

Zároveň odvolací orgán ďalej poukazuje aj 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. Preto odvolací orgán 
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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 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. Ako už bolo uvedené 

vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia, účastník konania nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. 

zodpovedá bez ohľadu na zavinenie, z toho dôvodu nebolo možné prihliadnuť na pohnútky 

účastníka konania. Správny orgán vzal do úvahy, že skutok bol spáchaný účastníkom konania 

po prvýkrát, keď podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa o výške pokuty rozhoduje 

inšpektorát SOI, ktorý uloží dodávateľovi za (prvé) porušenie povinností ustanovených v tomto 

zákone pokutu až do výšky 66 400 eur, pričom za opakované porušenie (recidívu) počas 12 

mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o prehodnotenie a upustenie od 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 odpusteniu uloženej pokuty. Čo sa týka 

samotnej výšky sankcie odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na 

charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane 

mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že 

pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto 

uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane 

spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v 

ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, 

ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta 

správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške v súlade s princípom, keď sa od 

uloženej pokuty očakáva represívno-výchovný účinok. Odvolací orgán dodáva, že orgán 

dozoru môže za porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu 

až do výšky 66 400 €. Nakoľko účastník konania porušil 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.  

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

rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na ostatné 

okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. 

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

20.02.2018.  

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. 



 69 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

pokutu až do výšky 66 400 €.   

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že neumožnením 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, došlo k porušeniu 

ekonomických záujmov spotrebiteľa. Informácia pre spotrebiteľa o účtovanej hmotnosti, patrí 

medzi základné povinnosti predávajúceho, ktoré musí dodržiavať, vzhľadom na to, že porušenie 

danej povinnosti môže mať pre spotrebiteľa ekonomický dosah. ako predávajúci v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom 

stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich 

porušenie. 

          Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol 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. 

        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 druhostupňový správny orgán odvolanie 

zamieta ako nedôvodné. 

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

povinný uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou 

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

0006 5068, VS-01360218.  

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

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

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0308/99/2018                                                           Dňa : 29.03.2019 

 

 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 – Zuzana Zahradová, miesto podnikania: 

020 01 Púchov, J. Kráľa 1117/61, IČO: 33 487 391, kontrola internetového obchodu 

www.unitex.sk začatá dňa 07.12.2017 a došetrená dňa 17.01.2018 v prevádzke:  UNITEX, 

Štefániková 816, Púchov, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0046/03/2018 zo dňa 22.05.2018, 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 800,- EUR, slovom: osemsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 

2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a pre porušenie § 3 ods. 

1 písm.  h) a l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

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

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 

59 ods. 2 Správneho poriadku takto  

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0046/03/2018 zo dňa 

22.05.2018 potvrdzuje. 

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

Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Zuzana Zahradová – peňažnú 

pokutu vo výške 800,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 

2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 3 ods. 1 

písm. h) a l) 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.“).  

 Inšpektormi SOI bola dňa 07.12.2017 začatá kontrola a došetrená dňa 17.01.2018 

v prevádzke: UNITEX, Štefániková 816, Púchov, ktorú prevádzkuje účastník konania. 

Predmetné kontroly boli vykonané inšpektormi SOI za účelom preverenia súladu zmlúv 

uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania 

zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona o ochrane spotrebiteľa odobrali inšpektori SOI pri kontrole 

dňa 07.12.2017 Obchodné podmienky internetového obchodu www.unitex.sk, ktoré posúdil 

právny odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto 

posúdenia boli zo sumarizované a účastníkovi konania oznámené pri kontrole dňa 17.01.2018. 

Inšpektori SOI 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 neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských 

http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
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zmluvách; neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy 

č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; neoznámil spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu. 

 Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu; neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa; nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; 

oznámiť spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu; čo účastník konania porušil.   

Dňa 17.01.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky 

kraj došetrenie kontroly internetového obchodu www.unitex.sk zo dňa 07.12.2017, ktorá bola 

vykonaná v prevádzke UNITEX, Štefánikova 816, Púchov. Internetový obchod www.unitex.sk 

prevádzkuje účastník konania, ako predávajúci. 

Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona o ochrane spotrebiteľa 

odobrali inšpektori SOI pri kontrole dňa 07.12.2017 Obchodné podmienky internetového 

obchodu www.unitex.sk, ktoré posúdil právny odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne 

pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia boli zo sumarizované a účastníkovi konania 

oznámené pri kontrole dňa 17.01.2018. Obchodné podmienky boli uvedené na vyššie uvedenej 

internetovej stránke, pričom spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred vyplnením 

objednávky, ale nemal možnosť ovplyvniť ich obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide o 

spotrebiteľskú zmluvu. 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania porušil zákaz 

predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na stránke 

www.unitex.sk bola v článku 8. Dodacie podmienky, bod 5. uvedená podmienka, ktorou 

účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom znení, a 

to: 

8. Dodacie podmienky 

Bod 5. „...V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o 

rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto 

vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť 

odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať 

Kupujúcemu nový tovar. “ 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o 

ochrane spotrebiteľa, nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí 

nie je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia zásielky (škodový zápis). 

Žiaden právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu neukladá, preto ustanovenie upravujúce 

spísanie škodového zápisu pri preberaní tovaru kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. 

Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru je povinný vyhotoviť prepravca za prítomnosti 

a na žiadosť kupujúceho. 

Uvedením podmienky, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
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Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo ďalej zistené, že účastník konania porušil 

zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko 

v Obchodných podmienkach na stránke www.unitex.sk boli v článku 1. Všeobecné 

ustanovenia, bod 16, v článku 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 1, v článku 8. Dodacie 

podmienky, bod 3 a v článku 9. Záruka a reklamačný poriadok, bod 6 uvedené podmienky, 

ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

l. Všeobecné ustanovenia 

Bod 16. „Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných 

písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovom obchode Predávajúceho sú 

nezáväznými údajmi.“ 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 102/2014 Z. z. je predávajúci 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 okrem iných údajov aj hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu 

primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. Uvedené údaje o tovare patria medzi 

hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej 

transakcii. Poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a 

zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 1. „Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od 

prevzatia tovaru podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade 

s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a 

zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov...“ 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v súčasnosti platí zákon č. 102/2014  

Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje právo na odstúpenie od zmluvy bez 

udania dôvodu v § 7 ods. 1. V zmysle uvedeného ustanovenia pritom môže spotrebiteľ odstúpiť 

od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 1. „...Kúpnu cenu vám zašle Predávajúci prevodom na váš účet alebo poštovou poukážkou 

do 15 dní od doručenia všetkých náležitostí, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob 

vrátenia kúpnej ceny... “ 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na 

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a 

iných nákladov a poplatkov. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ v súlade s 

§ 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ 

teda môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne s 

oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z., najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

8. Dodacie podmienky 

http://www.unitex.sk/
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Bod 3. „Dodacia lehota platí v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení 

neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z.), s tým, že Kupujúci súhlasí s predĺžením 

dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.“ 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v súčasnosti platí zákon č. 102/2014     Z. 

z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014     Z. 

z. je predávajúci 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 okrem iného aj dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa predávajúci 

zaväzuje dodať tovar. Dodacia lehota predstavuje pre spotrebiteľa jedno z najpodstatnejších 

kritérií, na základe ktorého urobí rozhodnutie o kúpe konkrétneho tovaru. Takto formulovaná 

podmienka preto spôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v 

neprospech spotrebiteľa, nakoľko umožňuje predávajúcemu predĺžiť dodaciu lehotu 

objednaného tovaru, a to na základe vopred preformulovaného súhlasu 

kupujúceho/spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ síce mal možnosť sa oboznámiť vopred s 

predmetnou podmienkou (ako aj obchodnými podmienkami komplexne), avšak nemohol 

ovplyvniť jej obsah. 

9. Záruka a reklamačný poriadok 

Bod 6. „Poštovné, poplatky na doručenie reklamovaného tovaru ani iné poplatky nevraciame.“ 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko predávajúci v obchodných podmienkach 

nepravdivo informuje spotrebiteľa, že poštovné a poplatky na doručenie reklamovaného tovaru 

nevracia/neuhrádza, pričom v zmysle § 598 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo na 

úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo 

zodpovednosti za vady, teda aj na úhradu nákladov súvisiacich s doručením reklamovaného 

tovaru. 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to pred, počas aj 

po vykonaní obchodnej transakcie. 

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „OZ“) je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú 

uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

Podľa § 53 ods. 1 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú 

značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa 

(ďalej len „neprijateľná podmienka“). 

Podľa § 54 ods. 1 OZ sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu 

odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať 

svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

Uvedené Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 

kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom konania a spotrebiteľom a sú spotrebiteľskou 

zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred 

podpisom zmluvy, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah. 

Uvedením podmienok, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, účastník konania porušil 

zákaz predávajúceho používať predávajúceho používať neprijateľné podmienky v 

spotrebiteľských zmluvách. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 

22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
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22/2004 Z. z.“) poskytovatel’ služieb povinný príjemcovi služieb na elektronickom zariadení 

poskytnúť, inšpektori SOI pri kontrole dňa 07.12.2017 zistili, že na internetovej stránke 

www.unitex.sk  chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2014 Z. z. informácia o 

aktuálnej adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

podlieha, nakoľko na uvedenej stránke bolo v Obchodných podmienkach v článku 1. 

Všeobecné ustanovenia, bod 8 uvedené: 

„Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  

Sládkovičova 11 971 01 Prievidza 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  

tel. č: 046/5422 771  

fax č: 046/5420 685 

e-mail: tn@soi.sk“. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať práva 

spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa 

na informácie. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Kontrolou obsahu informácií uvádzaných na internetovej stránke www.unitex.sk, kontrolou 

Obchodných podmienok a na základe objednávky č. 30372 zo dňa 04.12.2017 inšpektori SOI 

pri kontrole dňa 07.12.2017 zistili, že účastníkom konania opomenul povinnosť poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy sa na internetovej stránke www.unitex.sk nenachádzal a nie 

je poskytnutý ani po vykonaní objednávky tovaru. 

Vykonanou kontrolou inšpektori SOI ďalej zistili, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke www.unitex.sk, 

v čase kontroly dňa 07.12.2017 chýbalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady 

tovaru podľa všeobecného predpisu – § 622 a § 623 OZ. 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. 1) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred 

tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 OZ). V zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. 

z. je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informácie podľa odseku 1 uvedeného 

zákona spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa 

čitateľné. 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť 

predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie poučenie o 

zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 OZ) 

a porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi formulár na 

odstúpenie od zmluvy. Tým porušil § 3 ods. 1 písm. h) a písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

http://www.unitex.sk/
mailto:tn@soi.sk
http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
http://www.unitex.sk/
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 V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by 

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V podanom odvolaní účastník konania žiada o splátkový kalendár. Uvádza, že SOI 

rešpektuje a vníma ju, ako správny orgán na ochranu spotrebiteľa. Nakoľko účastník konania 

nikdy nemal spor so žiadnym jeho zákazníkom a nedopustil sa žiadneho správneho deliktu v 

súvislosti s prevádzkovaním je internetového obchodu, vníma rozhodnutie o výške uloženej 

pokuty ako likvidačné a nie výchovno-represívne. Jedná sa o malú firmu, ktorá ma päť 

zamestnancov a nemá žiadne záväzky voči štátnym inštitúciám.  Spláca podnikateľský úver a 

rovnako má vyčerpaný aj kontokorentný úver k účtu poskytnutý bankou. Účastník konania 

ďalej vo svojom odvolaní uvádza, že zaplatil za novú internetovú stránku a tiež za príslušné 

právne služby, aby bola v súlade s predpismi a následne tak boli odstránené nedostatky z 

vykonanej kontroly SOI. Rovnako musel zaplatiť za služby súvisiace s novým nariadením 

GDPR a vzhľadom k tomu, že ho čaká najslabšie obdobie tržieb, tak jednoducho nemá z čoho 

takúto pokutu zaplatiť. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že dlhodobo bojuje o 

zákazníkov s rôznymi e-shopmi s P.O.Box adresami a kde jediným kontaktom je emailová 

adresa, sídla s.r.očiek sú mimo Slovenska a zákazník sa len ťažko dovoláva svojho práva, ak 

teda vôbec. V závere svojho odvolania žiada o zníženie pokuty na polovicu, nakoľko nedošlo 

k poškodeniu spotrebiteľa a ani k jeho ohrozeniu. 

 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 a so zákonom č. 102/2014 Z. z. 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), § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa a  § 3 ods. 1 písm.  h) a l) 

zákona č. 102/2014 Z. z. Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací 

orgán zistil, že správny orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami 

účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu daného administratívneho spisu.  

 Niektoré z informácií, ktoré boli v danom prípade opomenuté zo strany účastníka konania, 

sú spotrebiteľmi zohľadňované v štádiu pred uzatvorením obchodnej transakcie, prípadne majú 

význam pre uplatňovanie si práv spotrebiteľa zo zmluvného vzťahu až po zakúpení výrobku. 

Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených 

v zákone o ochrane spotrebiteľa a v zákone č. 102/2014 Z. z., ako aj charakter informácií, ktoré 

spotrebiteľovi neboli poskytnuté vôbec, príp. boli poskytnuté v neúplnej podobe. Odvolací 

orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname. 

 Všetky skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní považuje odvolací orgán za 

subjektívne a právne irelevantné. Účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. 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. Finančné pomery 

účastníkov konania zákon neumožňuje zohľadňovať, sú subjektívneho charakteru a nemajú 
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vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty. Správny 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 konanie zo strany 

účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná 

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

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

lehote správu inšpektorátu.“. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania – 

dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia či odpustenia výšky uloženej pokuty. 

 K tvrdeniu účastníka konania o neprimeranosti 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 800,- €, 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. Účastníkom 

konania uvádzané skutočnosti sú subjektívneho charakteru nie sú dôvodom pre prehodnotenie 

výšky uloženej pokuty.  

 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. 

Odvolací orgán súčasne uvádza, že v prípade záujmu o dohodu ohľadom splácania uloženej 

pokuty formou splátkového kalendára je potrebné sa obrátiť na odbor vymáhania pohľadávok 

na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave. 
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Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 

9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov 

uloží pokutu do 166 000 eur“. 

 Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/204 Z. z. „orgán dohľadu uloží za správny delikt 

podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur“. 

 Odvolací správny orgán sa stotožňuje s vyjadrením prvostupňového správneho orgánu, že 

v predmetnej veci ide o vec správneho trestania. Právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové 

podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh 

viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych 

deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne 

v právnom predpise, ktorý je svojím obsahom najbližším v súvislosti s riešenou právnou 

otázkou (per analogiam legis). Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravuje, že za viac priestupkov toho istého 

páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho 

sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou 

určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa 

sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené bola teda v danom prípade 

pokuta, uložená v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa.  

 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“.  

Správny orgán vzal do úvahy následky protiprávneho konania, ktorými je porušenie práv 

spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu; zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie; zákazu 

predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a porušenie 

povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy a porušenie povinnosti predávajúceho pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 

§ 623 OZ). 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má 

právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských 

zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý 

nebol. 

Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi 

predpismi bol zistený u podmienok, ktoré boli v obchodných podmienkach, ktoré sa nachádzali 

na stránke internetového obchodu www.unitex.sk, ako aj na skutočnosť, že obsah týchto 

podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. 

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastník konania spotrebiteľa zaväzuje, aby 

v prípade zistenia poškodenia tovaru pri prevzatí spísal záznam o rozsahu a povahe poškodenia 

tovaru. 

http://www.unitex.sk/
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K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastníka konania nesprávne odkazuje na 

neplatný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom 

predaji v znení neskorších predpisov, pričom v súčasnosti platí zákon č. 102/2014 Z. z. Správny 

orgán zohľadnil, že účastník konania vo svojich obchodných podmienkach nepravdivo 

informoval spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia 

tovaru, nakoľko v zmysle platného zákona má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 

(kalendárnych) dní odo dňa prevzatia tovaru a že predávajúci vráti spotrebiteľovi v prípade 

odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu do 15 dní od doručenia všetkých náležitostí. 

K ujme spotrebiteľa a porušeniu práva na informácie došlo zo strany predávajúceho 

poskytnutím informácie, že predávajúci má právo na predĺženie expedičnej lehoty a rovnako, 

keď spotrebiteľovi nie sú pri objednávaní tovaru oznámené hlavné vlastnosti tovaru, ako sú 

jeho váha, rozmery a ostatné údaje o tovare, ktoré ovplyvňujú samotné rozhodnutie spotrebiteľa 

o kúpe konkrétneho tovaru. 

Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich spotrebiteľom, 

ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov porušenia 

povinnosti účastníka konania splnený. 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán pri 

určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znemená bez ohľadu na okolnosti, 

za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu, zákaz predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

zákona o ochrane spotrebiteľa, zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky v 

spotrebiteľských zmluvách, povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu. Tieto zákazy a povinnosti, ako 

vyplýva z kontroly internetového obchodu www.unitex.sk vykonanej inšpektormi SOI dňa 

07.12.2017 a pri dokončení kontroly predmetného internetového obchodu dňa 17.01.2018 v 

prevádzke UNITEX, Štefánikova 816, Púchov, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k 

vyššie uvedenému preukázateľne porušil. 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, boli nesplnenie zákonných zákazov a povinností určených predávajúcemu s ohľadom 

na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny 

štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 

102/2014 Z. z. 

Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol predovšetkým na rozsah zistených 

nedostatkov, na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k 

najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že neprijateľné podmienky 

sa nachádzali v zmluvách, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. 

Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s 

predávajúcim), nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých 

zmluvných podmienok na jeho práva. Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po 

vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením 

nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, ktoré môžu spotrebiteľov, pri 

nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť. 

Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na obsah neprijateľných podmienok a na 

mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho základné práva 

ustanovené v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

http://www.unitex.sk/
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Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo na 

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v 

danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si 

výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť 

výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon 

viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. V 

procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté 

základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

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

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

VS: 00460318. 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

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

 

Číslo : SK/0382/99/2018                                                           Dňa : 08.04.2019 

 

 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 Rošková  

R-INTERIÉR, miesto podnikania: M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen, IČO: 41 192 

516, kontrola vykonaná dňa 01.03.2018 v prevádzkarni R-INTERIÉR FARBY-LAKY,  

Nám. Slobody 20, Zvolen, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 

v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. PV/0107/06/2018 zo dňa 31.07.2018, ktorým 

bola podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo 

veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená peňažná 

pokuta vo výške 1 000,- EUR, slovom: jedentisíc eur, pre porušenie § 7 ods. 2 vyššie cit. 

zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

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

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. PV/0107/06/2018 zo dňa 

31.07.2018 potvrdzuje. 

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

Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Lucia Rošková R-INTERIÉR 

– peňažnú pokutu vo výške 1 000,- €, pre porušenie ustanovenia § 7 ods. 2 zákona  

č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prekurzoroch výbušnín“). 

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 01.03.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania R-INTERIÉR FARBY-LAKY, Nám. Slobody 20, Zvolen zistené, že účastník konania 

v postavení hospodárskeho subjektu v zmysle čl. 3 ods. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 

používaní (ďalej len „Nariadenie EP a Rady č. 98/2013“) sprístupnil členovi širokej verejnosti 

obmedzený prekurzor výbušnín bez toho, aby splnil podmienky podľa čl. 4 ods. 3 Nariadenia 

EP a Rady č. 98/2013. Hospodársky subjekt môže obmedzené prekurzory výbušnín sprístupniť 

členovi širokej verejnosti, ak hospodársky subjekt, ktorý ich sprístupňuje, zaregistruje každú 

transakciu v súlade s podrobnými ustanoveniami v čl. 8 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, 

pričom kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako hospodársky subjekt sprístupnil 

obmedzený prekurzor výbušnín, konkrétne 500 ml peroxidu vodíka 35 % á 2,90 €, zakúpený 

do kontrolného nákupu bez toho, aby zaregistroval transakciu v súlade s čl. 8 Nariadenia EP 

a Rady č. 98/2013. Účastník konania ako hospodársky subjekt, ktorý sprístupnil obmedzený 

prekurzor výbušnín členovi širokej verejnosti, nezaregistroval vyššie uvedenú transakciu 

z dôvodu, že v čase kontroly neviedol register transakcií v súlade s čl. 8 Nariadenia EP a Rady 

č. 98/2013, a to žiadnym spôsobom.  

 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. 
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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 hospodárskeho subjektu, ktorý 

sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín členovi širokej verejnosti, bolo viesť register 

transakcií v súlade s osobitným predpisom; čo účastník konania porušil.   

 Inšpektormi SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj bola dňa 01.03.2018 vykonaná 

kontrola v prevádzkarni R-INTERIÉR FARBY-LAKY, Nám. Slobody 20, Zvolen. Predmetná 

kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona o prekurzoroch výbušnín, 

Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 

látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len 

„Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008“). Výsledok z kontroly je popísaný v inšpekčnom 

zázname zo dňa 01.03.2018.  

 Za účelom overenia dodržiavania príslušných ustanovení právnych predpisov bol vo vyššie 

uvedenej prevádzkarni inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup – 500 ml peroxid vodíka 35 

% á 2,90 €, v celkovej hodnote 2,90 €, ku ktorému účastník konania vydal doklad o kúpe 

z elektronickej registračnej pokladnice č. 12/1976 zo dňa 01.03.2018.  

 Kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako hospodársky subjekt sprístupnil členovi 

širokej verejnosti obmedzený prekurzor výbušnín bez toho, aby splnil podmienky podľa čl. 4 

ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, nakoľko hospodársky subjekt môže obmedzené 

prekurzory výbušnín sprístupniť členovi širokej verejnosti, ak hospodársky subjekt, ktorý ich 

sprístupňuje, zaregistruje každú transakciu v súlade s podrobnými ustanoveniami v čl. 8 

Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, pričom kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako 

hospodársky subjekt sprístupnil obmedzený prekurzor výbušnín, konkrétne 500 ml peroxidu 

vodíka 35 % á 2,90 €, zakúpený do kontrolného nákupu bez toho, aby zaregistroval transakciu 

v súlade s čl. 8 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013.  

 Kontrolou bolo zároveň zistené, že účastník konania ako hospodársky subjekt, ktorý 

sprístupnil obmedzený prekurzor výbušnín členovi širokej verejnosti, nezaregistroval vyššie 

uvedenú transakciu z dôvodu, že v čase kontroly neviedol register transakcií v súlade s čl. 8 

Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, a to žiadnym spôsobom.   

 Za zistené nedostatky zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania v postavení 

hospodárskeho subjektu v zmysle čl. 3 ods. 9 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, ktorým sa 

rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, verejný subjekt alebo skupina týchto osôb 

a/alebo orgánov, ktorá dodáva na trh výrobky alebo poskytuje na trhu služby. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že sa odvoláva voči výške uloženej pokuty, 

ktorá mu bola udelená v sume 1 000,- €, pričom žiada o jej zníženie na minimálnu možnú 

hranicu. Vzniknutá situácia účastníka konania mrzí. Účastník konania poznamenáva, že 

predmetný výrobok predal za posledných 12 mesiacov len raz, a to konkrétne inšpektorom SOI. 

Účastník konania ďalej poukazuje na skutočnosť, že po upozornení zo strany inšpektorov SOI 

okamžite zaviedol register transakcií so všetkými náležitosťami a predmetný produkt (peroxid 

vodíka 35 % 500 ml á 2,90 €) ihneď a natrvalo stiahol z predaja. Účastník konania pre úplnosť 

dodáva, že sa jedná o jeho prvý nedostatok, pričom bude podrobnejšie sledovať legislatívu 

a výrobky podobného typu už nebude vo svojej prevádzkarni predávať. 

 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu 

prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia a ani  
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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 prekurzoroch výbušnín. 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 § 7 ods. 2 zákona o prekurzoroch výbušnín. 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 § 7 ods. 1 zákona o prekurzoroch výbušnín „hospodársky subjekt môže obmedzené 

prekurzory výbušnín sprístupniť členovi širokej verejnosti len za podmienok podľa osobitného 

predpisu“. 

 Podľa § 7 ods. 2 zákona o prekurzoroch výbušnín „hospodársky subjekt, ktorý podľa  

odseku 1 sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín členovi širokej verejnosti, je povinný 

viesť register transakcií v súlade s osobitným predpisom“. 

 Podľa čl. 3 ods. 10 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „obmedzený prekurzor výbušnín je 

látka uvedená v prílohe I s koncentráciou vyššou ako je zodpovedajúca prahová hodnota 

stanovená v tejto prílohe a zahŕňa zmes alebo inú látku, v ktorej sa nachádza takáto látka 

uvedená na zozname s koncentráciou vyššou, ako je zodpovedajúca prahová hodnota“. 

 Podľa čl. 4 ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „bez ohľadu na odseky 1 a 2, členský 

štát môže ponechať alebo stanoviť registračný režim, ktorý umožňuje, aby sa nasledovné 

obmedzené prekurzory výbušnín sprístupňovali členom širokej verejnosti alebo aby ich 

členovia širokej verejnosti vlastnili alebo používali, ak hospodársky subjekt, ktorý ich 

sprístupňuje, zaregistruje každú transakciu v súlade s podrobnými opatreniami ustanovenými 

v článku 8: 

a) peroxid vodíka (CAS RN 7722-84-1) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota 

stanovená v prílohe I, ale nie vyšších ako 35 % hm.; 

b) nitrometán (CAS RN 75-52-5) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota stanovená 

v prílohe I, ale nie vyšších ako 40 % hm.; 

c) kyselina dusičná (CAS RN 7697-37-2) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota 

stanovená v prílohe I, ale nie vyšších ako 10 % hm.“ 

 Podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „na účely registrácie podľa článku 4 

ods. 3 sa členovia širokej verejnosti identifikujú prostredníctvom oficiálneho dokladu 

totožnosti“. 

 Podľa čl. 8 ods. 2 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „register zahŕňa aspoň tieto informácie:  

a) meno, adresu a podľa okolností buď osobné číslo člena širokej verejnosti, alebo druh a číslo 

ich oficiálneho dokladu totožnosti;  

b) názov látky alebo zmesi vrátane miery jej koncentrácie;  

c) množstvo látky alebo zmesi;  

d) zamýšľané použitie látky alebo zmesi, ako ho uvádza člen širokej verejnosti;  

e) dátum a miesto transakcie;  

f) podpis člena širokej verejnosti“. 

 Podľa čl. 8 ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „register sa uchováva počas piatich 

rokov odo dňa uskutočnenia transakcie. Počas tohto obdobia je register k dispozícii na kontrolu 

na základe žiadosti príslušných orgánov“. 
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 Podľa čl. 8 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 „register sa uchováva písomne na 

papieri alebo inom trvanlivom nosiči a je k dispozícii na kontrolu kedykoľvek počas celého 

obdobia stanoveného v odseku 3. Všetky elektronicky uchované údaje musia byť:  

a) v súlade s formátom a obsahom zodpovedajúcich dokumentov v papierovej forme a  

b) kedykoľvek bezprostredne k dispozícii počas celého obdobia stanoveného v odseku 3“. 

 S cieľom posilnenia bezpečnosti občanov a vnútorného trhu bolo na úrovni Európskej únie 

prijaté Nariadenie EP a Rady č. 98/2013, ktorým sa stanovili pravidlá týkajúce sa 

sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť 

na nedovolenú výrobu výbušnín, ako aj obmedzenia ich dostupnosti širokej verejnosti. 

V nadväznosti na cit. Nariadenie EP a Rady č. 98/2013 bol prijatý zákon o prekurzoroch 

výbušnín, ktorý vo veciach prekurzorov výbušnín ustanovil pôsobnosť orgánov štátnej správy 

a opatrenia na kontrolu zaobchádzania s prekurzormi výbušnín. Oba legislatívne právne akty 

vychádzajú z predpokladov, že určité látky a zmesi známe ako prekurzory výbušnín môžu byť 

zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín. Nedovolená výroba výbušnín sa sťažila stanovením 

prahových hodnôt koncentrácií látok vo vzťahu k prekurzorom výbušnín. Pod úrovňou týchto 

prahových hodnôt je zabezpečený voľný pohyb prekurzorov výbušnín; nad úrovňou týchto 

prahových hodnôt sa prístup širokej verejnosti k týmto prekurzorom výbušnín obmedzil. 

Povinnosti hospodárskych subjektov vystupujúcich v pozícii predávajúcich sa uvedenými 

právnymi aktmi stanovili na povinnosť správneho označenia obmedzeného prekurzora 

výbušnín, zákaz predaja obmedzených prekurzorov výbušnín členom širšej verejnosti nad 

prahovou koncentráciou stanovenou Nariadením EP a Rady č. 98/2013 a požiadavku 

registrácie transakcie týkajúcej sa obmedzeného prekurzora výbušnín. 

 Odvolací orgán uvádza, 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 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“), 

ktorý bol podľa názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené 

vyššie, kontrola inšpektorov SOI spočívala v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom 

predpísaným, t. j. ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými 

predpismi. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam, z 

ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému 

stavu. Z inšpekčného záznamu 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. Z tohto 

pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie 

povinnosti v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o prekurzoroch výbušnín. Uvedenú 

povinnosť vyplývajúcu zo zákona o prekurzoroch výbušnín viaže citovaný zákon na 

hospodársky subjekt, ktorým je v zmysle čl. 3 ods. 9 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 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 prekurzoroch výbušnín. K argumentom účastníka konania, že ide  

o jeho prvý nedostatok, pričom bude podrobnejšie sledovať legislatívu a výrobky podobného 

typu už nebude vo svojej prevádzkarni predávať, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za 

subjektívne a právne bezpredmetné. Odvolací orgán v danej súvislosti len dodáva, že 

zodpovednosť účastníka konania ako hospodárskeho subjektu je v zmysle zákona 

o prekurzoroch výbušnín koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že účastník konania za 
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porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez 

ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon o prekurzoroch výbušnín 

neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie 

povinnosti hospodárskeho subjektu vyplývajúce zo zákona o prekurzoroch výbušnín je iným 

správnym deliktom kontrolovanej osoby (nie priestupkom), kde sa preukazuje len porušenie 

právnej povinnosti. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, 

aby nedochádzalo k porušovaniu povinnosti vyplývajúcej mu z právnych predpisov. Odvolací 

orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej 

prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa riadili 

zákonom pri výkone svojej činnosti. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie 

povinnosti nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za toto porušenie. Je preto právne 

irelevantné, či mal účastník konania k protizákonnému konaniu motív alebo nie. V danom 

prípade teda nie je liberačným dôvodom skutočnosť, že účastník konania bude podrobnejšie 

sledovať legislatívu a výrobky podobného typu už nebude vo svojej prevádzkarni predávať. 

Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa zistil všetky skutočnosti dôležité pre 

rozhodnutie. Taktiež je podľa odvolacieho správneho orgánu zrejmé, že správny orgán presne 

a úplne zistil skutočný stav veci, nakoľko vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie 

rozhodujúcich okolností a pre posúdenie veci a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia 

odvodené z vykonaných zisťovaní čo najviac zodpovedali skutočnosti.    

 K argumentu účastníka konania, že po upozornení zo strany inšpektorov SOI okamžite 

zaviedol register transakcií so všetkými náležitosťami a predmetný produkt (peroxid vodíka  

35 % 500 ml á 2,90 €) ihneď a natrvalo stiahol z predaja, t. j. účastník konania odstránil zistené 

nedostatky, odvolací orgán uvádza, že uvedené vníma pozitívne, avšak táto skutočnosť na 

posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole 

vnútorného trhu 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. 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. Preto nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní 

výšky pokuty.   

 K námietkam účastníka konania, že ho vzniknutá situácia mrzí a predmetný výrobok predal 

za posledných 12 mesiacov len raz, a to konkrétne inšpektorom SOI, odvolací orgán uvádza, že 

ich považuje opätovne za subjektívne a právne irelevantné. SOI ako orgán dozoru účastníka 

konania v prvom rade sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

o prekurzoroch výbušnín. 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, vrátane zákona o prekurzoroch výbušnín. 

 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 
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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 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 § 7 ods. 2 zákona o prekurzoroch výbušnín. A teda správny orgán konal plne 

v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 8 ods. 1 písm. c) zákona o prekurzoroch 

výbušnín, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenie 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.   

 Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

o prekurzoroch výbušnín. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) zákona 

o prekurzoroch výbušnín povinný uložiť pokutu od 500 eur až do výšky 5 000 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 prekurzoroch výbušnín, 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. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených 

v inšpekčnom zázname. 

 Účastník konania v odvolaní žiada o zníženie uloženej pokuty na minimálnu možnú hranicu. 

Odvolací orgán k uvedenému uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia  

a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu, resp. na zrušenie 

uloženej sankcie. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených 

kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 8 ods. 2 zákona 

o prekurzoroch výbušnín zohľadňuje závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky 

protiprávneho konania. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so 
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zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri 

určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných 

alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, ani ju 

zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho 

predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti 

prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej 

strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, 

pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia 

spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko 

má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna 

zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, 

ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu 

(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému 

nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok 

– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom, ktorých má odstrašiť od porušovania 

obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Účastníkom konania uvádzané 

skutočnosti nie sú dôvodom pre prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre určenie výšky postihu, hlavne na spôsob a závažnosť 

protiprávneho konania, odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným 

nedostatkom. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej 

časti tohto rozhodnutia.   

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

o prekurzoroch výbušnín a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri 

určovaní výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom 

odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinnosti bolo zo strany správneho 

orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď 

účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu. Na základe hore uvedených 

skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť 

za nepochybne preukázanú.  

 O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona 

o prekurzoroch výbušnín uloží hospodárskemu subjektu, ktorý nevedie register transakcií 

podľa § 7 ods. 2 zákona, pokutu od 500 eur až do výšky 5 000 eur. Podľa § 8 ods. 2 citovaného 

zákona „pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, 

čas a následky protiprávneho konania“.  

 Odvolací orgán uvádza, že správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil závažnosť 

protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania hospodárskeho subjektu 

– účastníka konania, ktorý sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín členovi širokej 

verejnosti, viesť register transakcií v súlade s osobitným predpisom, keď kontrolou bolo 

zistené, že účastník konania ako hospodársky subjekt sprístupnil obmedzený prekurzor 

výbušnín podľa čl. 4 ods. 3 Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, a to 500 ml peroxidu vodíka  

35 % á 2,90 €, zakúpený do kontrolného nákupu bez toho, aby zaregistroval transakciu v súlade 

s čl. 8 cit. Nariadenia EP a Rady č. 98/2013, nakoľko účastník konania nevedie register 

transakcií žiadnym spôsobom. Zavedenie vyššie uvedených povinností sleduje cieľ 

predchádzať možnému nedovolenému používaniu prekurzorov výbušnín a takéto používanie 

odhaľovať.  

 Odvolací  správny orgán sa stotožňuje s názorom prvostupňového správneho orgánu, podľa 

ktorého správny orgán prihliadol na spôsob, akým bol vykonaný kontrolný nákup, a to na 

vykonanie nákupu bežným spôsobom v predajni farieb-lakov, ako v prípade akéhokoľvek 

iného, nie rizikového výrobku. Správny orgán zohľadnil fakt, že určité látky a zmesi známe ako 

prekurzory výbušnín môžu byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín, pričom cieľom vyššie 
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uvedeného Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 je obmedzenie prístupu širokej verejnosti 

k prekurzorom výbušnín, resp. ak ich obmedzenie nie je možné spravodlivo žiadať, plnenie 

registračnej povinnosti. Na predchádzanie možnému nedovolenému používaniu prekurzorov 

výbušnín je nevyhnutné, aby každý hospodársky subjekt vykonávajúci predaj prekurzorov 

výbušnín dôkladne poznal súvisiacu legislatívu a túto striktne dodržiaval.  

 Odvolací orgán zastáva názor, že nedodržanie Nariadenia EP a Rady č. 98/2013 a zákona 

o prekurzoroch výbušnín zo strany účastníka konania ako hospodárskeho subjektu môže 

znamenať ohrozenie záujmov celej spoločnosti pri nekontrolovanom sprístupnení prekurzorov 

výbušnín osobám, ktoré ich môžu zneužiť, napr. na prípravu výbušnín v improvizovaných 

podmienkach. Situácia je o to závažnejšia, že cieľom takýchto útokov je práve snaha privodiť 

smrť, či poškodenie zdravia čím väčšiemu počtu osôb, prípadne spôsobiť čo najväčšiu škodu 

na majetku. V súčasnosti je na internete voľne dostupné množstvo rôznych návodov na výrobu 

výbušnín v domácom prostredí, pričom je zarážajúce, aké množstvo pomerne známych a inak 

bežne používaných chemikálií je možné na výrobu výbušnín zneužiť. Tieto je preto potrebné 

predávať v súlade s vyššie uvedeným zákonom o prekurzoroch výbušnín a Nariadením EP 

a Rady č. 98/2013 tak, aby bolo možné potenciálneho amatérskeho výrobcu výbušniny či už 

odradiť, a tým predchádzať výrobe výbušniny alebo takúto osobu na základe včas poskytnutých 

informácií odhaliť. Správny orgán vyhodnotil uvedené konanie ako obzvlášť závažné, nakoľko 

pokiaľ by namiesto inšpektorov SOI vykonala nákup osoba majúca úmysel zneužiť predmetný 

výrobok, mala by pre tento úmysel vytvorené podmienky v podobe prístupu k surovinám, ktoré 

sú potrebné na výrobu výbušniny.   

 Z časového hľadiska bola zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané 

trvanie zisteného stavu v čase kontroly SOI.     

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: 01070618. 

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. 

 

 


