
Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava 27 

 

Číslo : SK/0398/99/2018                                                          Dňa : 20.05.2019 

 

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 – AZ pneu s. r. o., 

Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, IČO: 44 912 951 zast. ..., kontrola vykonaná dňa 

31.05.2017 v prevádzkarni Predaj pneumatík a diskov – AZ pneu, Polianky č. 17, Bratislava, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj, č. P/I/0272/01/2017, 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 

5.000,- € slovom: päťtisíc eur, pre porušenie ustanovenia § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. zákona 

č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 11 ods. 1  vyššie citovaného zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/I/0272/01/2017, 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 Bratislave pre 

Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – AZ pneu s. r. o. – peňažnú pokutu 

vo výške 5.000,- €, pre porušenie ustanovení § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 725/2004 

Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky 

vozidiel“) a ustanovenia § 11 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 31.05.2017 v prevádzkarni Predaj 

pneumatík a diskov – AZ pneu, Polianky č. 17, Bratislava, zistené porušenie povinnosti orgánu 

dohľadu preukázať, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém, komponent alebo 

samostatná technická jednotka, má udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo 

správu o homologizácii typu; povinnosť zabezpečiť, aby informácie o spôsobe montáže 

a údržby výrobku zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote 

odvolanie. 

Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 

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

odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení 

alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 



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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho je preukázať, že predávané alebo 

ponúkané nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, má udelené 

typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu; povinnosť 

zabezpečiť, aby informácie o spôsobe montáže a údržby výrobku zrozumiteľne obsahoval aj 

priložený písomný návod; čo účastník konania porušil. 

Dňa 31.05.2017 v prevádzkarni Predaj pneumatík a diskov – AZ pneu, Polianky č. 17, 

Bratislava, vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že účastník konania ako 

hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje na trhu nové vozidlo, systém, komponent alebo 

samostatnú technickú jednotku, (nakoľko účastník konania je predajcom diskových kolies pre 

osobné automobily, predaj diskových kolies sa vykonáva prevažne na objednávku podľa 

vystavených vzoriek v prevádzkarni, podľa katalógov a prostredníctvom e-shopu www.az-

pneu.sk), orgánu dohľadu nad trhom podľa ustanovenia § 101a zákona č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel nepreukázal, že ponúkaný komponent má udelené typové 

schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu, keď nepredložil typové 

schválenie komponentu/správu o homologizácii na diskové kolesá značky RONAL v počte 

1 387 druhov, WSP ITALY v počte 1 153 druhov, PLATIN v počte 907 druhov a MODA 

v počte 2 druhy, ponúkané dňa 29.05.2017 na webovej stránke www.az-pneu.sk (v prílohe č. 5 

inšpekčného záznamu z kontroly zo dňa 31.05.2017 sú uvedené diskové kolesá značky RONAL 

v počte 1 387 druhov, ENZO v počte 192 druhov, WSP ITALY v počte 1 153 druhov, PLATIN 

v počte 907 druhov a MODA v počte 2 druhy, ktoré sa dňa 29.05.2017 nachádzali v ponuke na 

webovej stránke www.az-pneu.sk, je uvedený na CD nosiči, ktorý tvorí prílohu prvostupňového 

rozhodnutia.  

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 725/2004  

Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel, za ktoré účastník konania ako hospodársky subjekt, 

ktorý sprístupňuje na trhu komponent (predmetné diskové kolesá), zodpovedá. 

 Ďalej bolo inšpektormi SOI pri výkone vyššie uvedenej kontroly zistené porušenie 

povinnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výrobku 

zakúpenom dňa 31.05.2017 inšpektormi SOI do kontrolného nákupu na základe objednávky  

č. 202359 zo dňa 22.05.2017 – 4 ks hliníkové disky ENZO B – Audi, Stříbrný lak, 7x16, 5x112, 

45 á 76,50 €/ks v celkovej hodnote 306,- s DPH (Dodací list č. 21702112 zo dňa 31.05.2017, 

pokl. doklad č. 0011 zo dňa 31.05.2017 (DKP: 5002022871598001)), ktoré boli dodané dňa 

31.05.2017 do prevádzkarne, nebol priložený písomný návod na montáž a údržbu výrobku, a to 

napriek tomu, že povaha tohto výrobku, spôsob a doba jeho používania si vyžadovala 

zabezpečiť informácie o spôsobe montáže a údržby výrobku aj v priloženom písomnom 

návode. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že nesúhlasí s rozhodnutím a s uloženou 

sankciou, nakoľko nepovažuje okolnosti celej veci za tak vážne, aby bola udelená tak vysoká 

pokuta. K porušeniu povinnosti predložiť návod k montáži a údržbe k zakúpenému výrobku 

účastník konania uviedol, že išlo o individuálne a výnimočné pochybenie zamestnanca, 

nakoľko všetky zákonom vyžadované doklady zákazníkom spolu s predávanými produktami 

vždy odovzdávajú vrátene návodu k montáži, údržbe a použitiu. Nakoľko ide o ojedinelý 

prípad, ktorého sa dopustil zamestnanec svojou nedbanlivosťou, žiada účastník konania, aby 

nebola uložená peňažná sankcia, resp. sankcia v najnižšej možnej výške.  

K ďalšiemu porušeniu účastník konania uvádza, že všetky komponenty – diskové kolesá 

značiek RONAL, WSP ITALY, PLATIN a MODA majú príslušné schválenie typu (certifikáciu 

autorít iných členských štátov Európskej únie – TUV certifikáty resp. disky s prideleným 

číslom KBA alebo ATEST 8SD podľa národnej homologizácie Nemecka, Spojeného 



kráľovstva, resp. Českej republiky), ktoré boli v danom čase všetky platné. Uvedené 

dokumenty boli predložené. Účastník konania uvádza, že uvedené doklady preukazujú, že 

všetky dotknuté diskové kolesá sú bezpečné, kvalitné a technicky spôsobilé k použitiu na 

určený účel a túto bezpečnosť a kvalitu deklarovali príslušné autority členských štátov EÚ vo 

všetkých prípadoch. Účastník konania tiež uviedol, že tieto produkty boli certifikované 

autoritami v EÚ, nemohlo objektívne vzniknúť žiadne riziko alebo ohrozenie života, zdravia 

majetku či inej hodnoty spotrebiteľov. Účastník konania uviedol, že pokiaľ nepredložil 

vnútroštátne schválenie SR pre diskové kolesá značiek RONAL, WSP ITALY, PLATIN 

a MODA, neznamená to, že tým ohrozil spotrebiteľa, pretože ponúkal iba v členských štátoch 

EÚ certifikované a bezpečné produkty. Po technickej stránke sú disky v poriadku, možno teda 

len hovoriť o zanedbaní administratívnej povinnosti predávajúceho podľa v tej dobe platného 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel. 

Účastník konania tiež uviedol, že všetky dotknuté disky boli po kontrole okamžite stiahnuté 

z ponuky a nebudú ponúkané, pokým nebude zaistené potrebné administratívne schválenie 

v rámci legislatívy platnej v SR.  

Účastník konania ďalej poukazuje na zákon č. 106/2018 Z. z., ktorý nahradil zákon  

č. 724/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel, pričom uvádza, že podľa nového zákona 

sa pre samostatné komponenty vozidla – disky, ktoré disponujú homologizáciou EÚ alebo 

národnou homologizáciou niektorého členského štátu EÚ (čo je podľa názoru účastníka konania 

práve prejednávaná vec, pretože predmetné diskové kolesá značiek RONAL, WSP ITALY, 

PLATIN a MODA majú udelenú takúto homologizáciu zo strany členských štátov EÚ) sa už 

nevyžaduje vnútroštátne schválenie a teda členské štáty si navzájom tieto homologizácie 

uznávajú. 

Záverom účastník konanie uvádza, že zaviedol automatickú tlač návodu na montáž 

a použitie, preškolenie personálu a pozastavil ponuku diskov, ktoré formálne nespĺňajú 

legislatívne požiadavky SR. Záverom tiež účastník konania žiada o prehodnotenie uloženej 

sankcie, prípadne o jej zrušenie. 

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 ustanovenia § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu nové 

vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, je povinný orgánu dohľadu 

nad trhom podľa § 101a preukázať, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém, 

komponent alebo samostatná technická jednotka majú udelené typové schválenie, typové 

schválenie ES alebo správu o homologizácii typu. 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci je povinný pri 

predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere 

poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a 

skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom 

na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby 

tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.“ 

Čo sa týka námietky účastníka konania k povinnosti predložiť návod k montáži a údržbe 

k zakúpenému výrobku, že išlo o individuálne a výnimočné pochybenie zamestnanca, nakoľko 

všetky zákonom vyžadované doklady zákazníkom spolu s predávanými produktami vždy 

odovzdávajú vrátene návodu k montáži, údržbe a použitiu, odvolací správny orgán uvádza, že 

uvedené tvrdenie považuje sa subjektívne tvrdenie účastníka konania na ktoré nemožno 



prihliadnuť. Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne preukázané, že účastník konania si 

predmetnú povinnosť nesplnil a to minimálne v prípade vykonaného kontrolného nákupu. 

Odvolací orgán taktiež uvádza, že účastník konania ako predávajúci, ktorý na výkon svojej 

činnosti zamestnáva zamestnancov, je povinný poznať zákon a osobitné právne predpisy 

vzťahujúce sa na výkon jeho činnosti a zabezpečiť vo svojej prevádzkarni ich dodržiavanie. 

Účastník konania ako zamestnávateľ je taktiež povinný náležite oboznámiť svojich 

zamestnancov s právnymi predpismi vzťahujúcich sa na prácu nimi vykonávanú, a ktoré musí 

zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, nakoľko práve títo zamestnanci sú pri predaji tovarov 

a výrobkov priamo prítomní, o to viac kedy prichádzajú v mene účastníka konania do priameho 

kontaktu so spotrebiteľmi, ktorí vyžadujú informácie priamo od zamestnancov účastníka 

konania. Zamestnanci účastníka konania v súvislosti s plnením povinností sú povinní 

v prevádzkarni zachovávať všetky predpisy, ktoré sa vzťahujú k výkonu ich zamestnania, 

a preto na uvedené námietky, že išlo o výnimočné pochybenie, odvolací orgán nemohol 

prihliadnuť. 

Čo sa týka námietok účastník konania, že všetky komponenty – diskové kolesá značiek 

RONAL, WSP ITALY, PLATIN a MODA majú príslušné schválenie typu (certifikáciu autorít 

iných členských štátov Európskej únie – TUV certifikáty resp. disky s prideleným číslom KBA 

alebo ATEST 8SD podľa národnej homologizácie Nemecka, Spojeného kráľovstva, resp. Českej 

republiky), k tomu odvolací správny orgán uvádza, že zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v čase vykonanej kontroly ukladal hospodárskemu subjektu – a teda 

účastníkovi konania, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu nové vozidlo, systém, 

komponent alebo samostatnú technickú jednotku povinnosť preukázať orgánu dohľadu nad 

trhom, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatná 

technická jednotka majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu 

o homologizácii typu, čo vzhľadom na prebiehajúce konanie nebolo zo strany účastníka 

konania splnené, keď počas celého konania nepredložil typové schválenie komponentu a ani 

správu o homologizácii k diskovým kolesám značky RONAL v počte 1 387 druhov, WSP 

ITALY v počte 1 153 druhov, PLATIN v počte 907 druhov a MODA 2 druhy. 

Odvolací správny orgán uvádza, že zo spisovej dokumentácie jednoznačne vyplýva, že 

doklady, ktoré účastník konania predložil vo vzťahu k diskovým kolesám, za ktoré je 

sankcionovaný, konkrétne Rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odbor provozu silničných 

vozidel zo dňa 28.12.2016, č. k.: 2167/2016-150-SCH2 o zmene schválenia technickej 

spôsobilosti typu systému vozidla alebo konštrukčnej časti vozidla alebo výbavy vozidla č. 2 070 

pre disky z ľahkých zliatin značky RONAL, Speedline; certifikáty TUV NORD zo dňa 

28.06.2016 (Ronal GmbH, KBA 45728); certifikáty TUV k diskom značky PLATIN zo dňa 

30.10.2017, KBA 51246 a certifikáty k diskom značky WSP ITALY (The United Kingdom 

Vehlice Approval Authority, Bureau Veritas, Ministero dei Trasporti, TUV), sú platnými len na 

území štátov, ktoré ich vydali, nakoľko jednoznačne ide o vnútroštátne typové schválenie iných 

členských krajín EÚ. Predmetné doklady však nepreukazujú skutočnosť, že ide o komponenty 

– diskové kolesá, ktoré disponujú vnútroštátnym typovým schválením Slovenskej republiky 

v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel, za ktorého nepredloženie 

je účastník konania sankcionovaný. Odvolací správny orgán má rovnako za preukázané, že 

predmetné doklady nemožno považovať za typové schválenie ES, prípadne rovnako nejde ani 

o doklady preukazujúce homologizácie typu. Odvolací správny orgán uvádza, že účastník 

konania tak nepreukázal vnútroštátne typové schválenie Slovenskej republiky, ani typové 

schválenie ES, ako ani správu o homologizácii typu predmetných komponentov – diskových 

kolies značky RONAL v počte 1 387 druhov, WSP ITALY v počte 1 153 druhov, PLATIN 

v počte 907 druhov a MODA v počte 2 druhy, ktoré sa dňa 29.05.2017 nachádzali v ponuke 

webovej stránky www.az-pneu.sk.  



K poukazu účastníka konania na nový zákon č. 106/2018 Z. z., pričom účastník konania 

tvrdí, že  podľa nového zákona sa pre samostatné komponenty vozidla – disky, ktoré disponujú 

homologizáciou EÚ alebo národnou homologizáciou niektorého členského štátu EÚ (čo je 

podľa názoru účastníka konania práve prejednávaná vec, pretože predmetné diskové kolesá 

značiek RONAL, WSP ITALY, PLATIN a MODA majú udelenú takúto homologizáciu zo strany 

členských štátov EÚ) sa už nevyžaduje vnútroštátne schválenie a teda členské štáty si navzájom 

tieto homologizácie uznávajú, odvolací správny orgán síce uvedené znenie zákona nepopiera, 

avšak opätovne uvádza, že účastník konania predloženými dokladmi nepreukázal, že vo vzťahu 

k diskovým kolesám (zn. RONAL, WSP ITALY, PLATIN a MODA) disponuje správou 

o homologizácii, preto na uvedenú námietku nemožno prihliadať. Odvolací správny orgán 

zároveň uvádza, že rovnako aj v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel sa na území Slovenskej republiky uznávalo osvedčenie o typovom schválení ES, ako 

aj správa o homologizácii, udelené iným členským štátom, nakoľko v zmysle ustanovenia § 8 

ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel osvedčenie o typovom 

schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelené iným 

členským štátom sa uznáva na území Slovenskej republiky; a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 20 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel správa o homologizácii typu 

systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelená iným štátom na základe 

medzinárodných zmlúv sa uznáva na území Slovenskej republiky. Predmetné doklady však 

účastník konania vo vzťahu k diskovým kolesám zn. RONAL, WSP ITSLX, PLATIN a MODA 

nepredložil. 

Tvrdenie účastníka konania, že zaviedol automatickú tlač návodu na montáž a použitie, 

preškolenie personálu a pozastavil ponuku diskov, ktoré formálne nespĺňajú legislatívne 

požiadavky SR, odvolací správny orgán uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany 

účastníka konania síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná 

osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať 

okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej 

lehote správu inšpektorátu.“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa 

účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil 

svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje 

ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež 

poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Účastník konania je povinný po celý čas 

výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na 

ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o podmienkach prevádzky 

vozidiel a ďalších.  

Odvolací správny orgán tiež uvádza, že z povinnej procesnej súčinnosti správneho orgánu 

a účastníka konania vyplýva, že správnemu orgánu nemožno vytýkať chybu konania, ak 

neprihliadol na skutočnosti jemu neznáme, ktoré podľa povahy veci mohol uviesť len účastník 

konania (a neuviedol) alebo na dôkazy, ktoré mohol navrhnúť len účastník konania a (v rozpore 

s § 34 ods. 3 správneho poriadku) ich nenavrhol. Nesplnenie zákonnej procesnej povinnosti 

podľa odseku 3 môže mať pre účastníka konania v zmysle správneho poriadku nepriaznivé 

procesné dôsledky. Z uvedeného teda vyplýva, že ak má účastník konania dojem, že sa 

nedopustil zisteného porušenia, je jeho povinnosťou predložiť dôkazy na podporu svojich 



tvrdení, čo však účastník konania v žiadnom štádiu správneho konania neurobil, preto odvolací 

správny orgán nemohol odvolaniu účastníka konania vyhovieť. 

K žiadosti účastníka konania o prehodnotenie sankcie, a teda zníženie uloženej pokuty, 

odvolací orgán poukazuje na požiadavku podľa § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, 

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

podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku 

uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným spôsobom vybočil z medzí ukladania pokút za 

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

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

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

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

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

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

deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií 

pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu 

(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému 

nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok 

– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od 

porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania.  

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

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

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

odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

Za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa má orgán dozoru 

v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 povinnosť zodpovednému subjektu uložiť pokutu až do výšky 

66 400 €. 

V zmysle ustanovenia § 108b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel Slovenská obchodná inšpekcia uloží tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú 

v ustanovení § 13a ods. 2 písm. a) pri uvedení na trh alebo sprístupnení na trhu nového systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pokutu od 2000 € do 5000 €. 

 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 svojim obsahom najbližším v súvislosti s riešenou právnou 

otázkou (per analogiam legis). V zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac 

trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na 

trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri treste prípustnom podľa takého zákonného 

ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo 

odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dolné hranice trestných 

sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich. 

V zmysle uvedeného sa za najprísnejšie postihnuteľný správny delikt bude považovať ten, za 

ktorý je možné uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Vzhľadom k uvedenému je najprísnejšie 

postihnuteľným správnym deliktom v danom prípade konanie, ktorým účastník konania porušil 

ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

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



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

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 

a v ustanovení § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými 

kritériami pre určenie výšky pokuty. 

Odvolací orgán prihliadol na zistené porušenie ustanovenia § 13a ods. 2 písm. a) bod 1. 

zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel, keď si účastník konania nesplnil 

povinnosť preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný komponent má 

udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu, keď 

účastník konania ako hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu nové 

vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, nepredložil typové 

schválenie komponentu alebo správu o homologizácii na diskové kolesá špecifikované vyššie 

v rozhodnutí, ktoré boli ponúkané dňa 29.05.2017 na internetovej stránke www.az-pneu.sk. 

Uvádzať na trh a sprístupniť na trhu možno len také komponenty, systémy alebo samostatné 

technické jednotky vrátane nových vozidiel, ktoré prešli schvaľovacím procesom podľa 

osobitného právneho predpisu. Po schvaľovacom procese je potrebné následne predmetné 

výrobky, ak vyhoveli osobitným technickým požiadavkám, opatriť príslušnou značkou typu. 

Skutočnosť, či výrobky prešli schvaľovacím procesom a či sú opatrené značkou typu, je 

povinný preukázať hospodársky subjekt, ktorý výrobok sprístupňuje na trhu. Pri určení výšky 

pokuty správny orgán zároveň prihliadol na charakter a účel použitia výrobkov, v súvislosti 

s ktorými bol nedostatok zistený, a to ako výrobky určené na použitie v prevádzke na premávku 

po cestných komunikáciách, to znamená výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú 

zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu a to života, zdravia či majetku. Zároveň bolo 

prihliadnuté na množstvo výrobkov, ktoré sa nachádzali v ponuke, ku ktorým účastník konania 

nepredložil orgánu dohľadu nad trhom typové schválenie, resp. typové schválenie ES 

komponentu alebo správu o homologizácii typu, ktoré nemožno považovať za zanedbateľné 

(celkom 2 062 druhov diskových kolies). Diskové kolesá, typovo neschválené alebo 

nehomologizované v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel môžu 

byť rizikovým výrobkom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a z nich môže vyplývať 

nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov. Spotrebitelia Slovenskej republiky, 

kde účastník konania ako hospodársky subjekt sprístupnil predmetný komponent – diskové 

kolesá, nemôžu prevádzkovať po cestných komunikáciách automobil, na ktorom sa nachádza 

komponent, na ktorý nie je udelené typové schválenie vnútroštátnym dopravným úradom – 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, prípadne 

typové schválenie ES alebo homologizácia typu. Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal 

tiež do úvahy aj územnú pôsobnosť účastníka konania, ktorý realizuje zásielkový predaj 

prostredníctvom internetovej stránky na celom území Slovenskej republiky, v dôsledku čoho 

sa porušenie povinnosti javí o to závažnejšie. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre 

určenie výšky pokuty. Odvolací orgán prihliadol na opomenutie účastníka konania uvádzať 

písomne poskytnuté informácie o spôsobe montáže a údržby výrobku napriek tomu, že povaha 

výrobku, spôsob aj doba jeho používania odôvodňovala jeho potrebu, čím môže dôjsť 

k poškodeniu alebo znehodnoteniu samotného výrobku, prípadne dokonca k ohrozeniu života 

alebo zdravia spotrebiteľa, ktorý si predmetný výrobok – disky môže nesprávne namontovať 

na automobil (resp. k ohrozeniu života alebo zdravia iných osôb), ako aj k poškodeniu 

automobilu, na ktorý si disky namontuje (resp. k poškodeniu iných vecí v prípade spôsobenia 

škody v premávke na pozemných komunikáciách automobilom, na ktorom boli disky 

nesprávne namontované). Uvedeným konaním účastníka konania je zároveň marený účel 



zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným z chránených práv 

spotrebiteľa je práve ochrana práva na informácie, ochrana zdravia ako aj ochrana 

ekonomických záujmov. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní 

výšky pokuty vzal v úvahu, že účastník konania ako predávajúci je v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za 

dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne. 

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

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

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

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

nedôvodné. 

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

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02720117. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99  Bratislava 27 

 

Číslo :  SK/0370/99/2018                                                      Dňa : 14.05.2019 

 

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 – BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, 

831 04 Bratislava, IČO: 35 924 535, kontrola vykonaná dňa 08.12.2017 v prevádzke 

Pizzeria Corleone, Hradištná 37, Bratislava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0383/01/2017 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 700,- EUR, slovom: sedemsto eur, pre porušenie 

§ 4 ods. 1 písm. a), § 4 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 : 
 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. 

P/0383/01/2017 zo dňa 29.06.2018, m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta tak, že 

účastníkovi konania BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, 831 04 Bratislava, IČO: 35 924 535, 
ukladá podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene o zmene 

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

pokutu vo výške 600 EUR (slovom: šesťsto eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť 

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

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

KS:379, VS: 03830117. 

Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Bratislavský kraj, rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BELAGGIO s.r.o. peňažnú pokutu 

vo výške 700 EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 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“). 

Dňa 08.12.2017 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Pizzeria Corleone, Hradištná 

37, Bratislava, pri ktorej bolo zistené, že účastník konania porušil povinnosť umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov hmotnosti predávaných výrobkov; správne 

účtovať ceny pri predaji výrobkov. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 



 Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0383/01/2017 zo dňa 29.06.2018, ako 

aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny orgán 

síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne a spoľahlivo 

zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil k zníženiu výšky uloženej 

pokuty tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací správny orgán zastáva názor, 

že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude mať aj uloženie 

pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Ďalším dôvodom na 

zníženie výšky pokuty bola zásada uvedená v § 3 ods. 5 Správneho poriadku: „Správne orgány 

dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali 

neodôvodnené rozdiely.“ Na základe týchto skutočností, dospel správny orgán k záveru, že je 

potrebné znížiť výšku pokuty, a to tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého 

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov hmotnosti predávaných výrobkov; správne účtovať ceny pri predaji 

výrobkov; čo účastník konania porušil. 

Dňa 08.12.2017 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Pizzeria Corleone, Hradištná 37, 

Bratislava, zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa a na prešetrenie podnetu 

spotrebiteľa evidovaného pod č. 1148/2017, ktorej výsledok je popísaný v inšpekčnom 

zázname z kontroly zo dňa 08.12.2017. Pri výkone kontroly bolo inšpektormi SOI zistené, že 

spotrebiteľom nebolo umožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti 

ponúkaných výrobkov z dôvodu nezabezpečenia hmotnostného meradla s platným overením 

orgánu metrológie, keď v čase výkonu kontroly sa v prevádzke používal len 1 ks sklonná váha 

v.č. 72-130 041, rok výroby: 1972 s neplatnou značkou overenia z roku 2013.  

Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

Pri výkone kontroly bolo inšpektormi SOI ďalej zistené, že účastník konania nesprávne účtoval 

cenu pri predaji výrobku, keď inšpektori SOI dňa 08.12.2017 z internetovej stránky 

www.corleonepub.sk objednali 1 pc. PIZZA PROSCIUTTO 570 g označenú na internetovej 

stránke predajnou cenou 4,95 €, pričom na dohodnutom mieste vyzdvihnutia (na adrese OC 

GLAVICA, Eisnerová 64, Bratislava) vykonal obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu 

pracovník predávajúceho, ktorý kontrolný nákup označený na doklade ako: R PROSCIUTO 

570G 1 ks účtoval v hodnote 5,65 € a vydal doklad o kúpe č. 8/644 zo dňa 08.12.2017, DKP: 

1002021988914003. Po vykonaní kontrolného nákupu sa inšpektori SOI presunuli do 

prevádzky Pizzeria Corleone, Hradištná 37, Bratislava, v ktorej boli zabezpečené jedálne 

a nápojové lístky, v ktorých bola 1 pc. PIZZA PROSCIUTTO 570 g označená predajnou cenou 

4,95 €. Pri kontrole bol predložený aj cenník jedál objednávaných formou donášky do domu, 

v ktorom bola PIZZA PROSCIUTTO 570 g označená predajnou cenou 5,15 €.  Uvedeným 

konaním došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa. 

Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 1 písm. d) zákona 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že váhu ktorú používali ráno v deň kontroly 

odviezli na metrologické overenie a ešte v ten istý deň bola váha opäť zabezpečená s platným 

metrologickým overením. Požičaná váha nemala platnú overovaciu značku, čo si účastník 

konania nevšimol. Účastník konania je toho názoru, že ako predávajúci je zo zákona je povinný 

umožniť spotrebiteľovi overenie deklarovanej hmotnosti zakúpeného výrobku, nie výrobku 

v ponuke. Čo sa týka zisteného nesprávneho účtovania výrobku, v tomto prípade došlo podľa 

účastníka konania ojedinelému zlyhaniu ľudského faktora. Účastník konania namieta voči 

výške uloženej pokuty. Samotné odôvodnenie výšky pokuty v rozhodnutí považuje účastník 

http://www.corleonepub.sk/


konania len za všeobecné deklarovanie zohľadnenia atribútov stanovených zákonom pri 

určovaní výšky pokuty. V prípade porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľom prekontrolovať 

si dodržanie deklarovanej hmotnosti ponúkaných výrobkov z dôvodu nezabezpečenia 

hmotnostného meradla s platným overením orgánu metrológie, tak to bolo preukázané len 

v čase výkonu kontroly. Účastník konania nepovažuje za presvedčivé tvrdenie správne orgánu, 

že následkom tohto protiprávneho konania bolo znemožnené spotrebiteľovi overiť si správnosť 

deklarovanej hmotnosti. Počas výkonu kontroly žiaden spotrebiteľ takúto požiadavku 

nevzniesol. Správny orgán neodôvodnil závažnosť zisteného protiprávneho konania. Správny 

orgán tiež neodôvodnil závažnosť nesprávneho účtovania kontrolného nákupu. Správny orgán 

nerešpektoval zásadu stanovenú v § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Uvádza rozhodnutia 

v ktorých správny orgán udelil pokuty v nižšej výške. Účastník konania žiada o zníženie 

sankcie na 350 Eur. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia 

postupoval podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci je povinný predávať 

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

prekontrolovať si správnosť týchto údajov. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci je povinný správne 

účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb. 

Pri predaji výrobkov na hmotnosť alebo mieru si predávajúci splní povinnosť podľa 

ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa vtedy, ak používa určené meradlá. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z. o metrológií určené meradlá sú meradlá určené na 

povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. Zo zaznamenaného skutkového stavu 

opísaného v inšpekčnom zázname vyplýva, že účastník konania sa uvedenými zákonnými 

ustanoveniami neriadil, vzhľadom na to, že meradlo nachádzajúce sa v prevádzkarni účastníka 

konania nebolo platne úradne overené. Situáciu ako došlo k tomu, že účastník konania nemal 

na svojej prevádzke zabezpečenú váhu s platným metrologickým overením, účastník konania 

opisuje vo svojom odvolaní. V tejto súvislosti odvolací orgán uvádza, že účastníkovi konania 

bol správnym orgánom zaslaný list – Výzva na predloženie dôkazov zo dňa 14.03.2019, 

v ktorom správny orgán vyzval účastníka konania, aby predložil do 5 dní odo dňa doručenia 

tohto listu relevantný dôkaz o tom, že v deň kontroly dňa 08.12.2017 bola váha, ktorú účastník 

konania používal vo svojej prevádzke na metrologickom overení. Dňa 21.03.2019 bol tento list 

úspešne doručený účastníkovi konania. Vzhľadom na to, že účastník konania v stanovenej 

lehote na tento list neodpovedal, odvolací orgán sa touto námietkou ďalej nezaoberal. 

Účastník konania uvádza, že predávajúci je zo zákona povinný umožniť spotrebiteľovi overenie 

deklarovanej hmotnosti zakúpeného výrobku, nie výrobku v ponuke. Na túto námietku odvolací 

orgán uvádza, že v rámci kontroly bol vykonaný kontrolný nákup, a teda ani inšpektori nemohli 

preveriť hmotnosť vykonaného kontrolného nákupu, keďže váha, ktorá sa nachádzala 

v prevádzke účastníka konania nebola platne overená, čiže spotrebiteľ – inšpektor, nemohol 

mať istotu, že váha správne váži a namerané hodnoty budú zodpovedať skutočnosti. 

Účastník konania poukazuje na ojedinelé zlyhanie ľudského faktora v prípade zisteného 

nesprávneho účtovania výrobku. K tomu odvolací orgán poukazuje na to, že účastník konania 

je povinný si plniť svoje povinnosti ktoré mu vyplývajú s príslušných právnych predpisov počas 

celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Za plnenie povinností stanovených 

danou právnou úpravou zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie. 



Na námietku účastníka konania, ktorý uvádza rozhodnutia v ktorých správy orgán udelil pokuty 

v nižšej výške, odvolací orgán uvádza, pokutu primerane znížil. Pokiaľ ide o námietku týkajúcu 

sa výšky uloženej pokuty, tak prvostupňový správny orgán uložil výšku pokuty v zákonom 

stanovenej sadzbe do 66 400 EUR, pokuta po znížení nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby 

represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Výška uloženej pokuty zodpovedá charakteru 

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

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

08.12.2017. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za 

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

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

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

konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

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

spotrebiteľa uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu 

až do výšky 66 400 EUR.  

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že neumožnením toho, 

aby si spotrebiteľ prekontroloval správnosť údajov o hmotnosti predávaných výrobkov 

prostredníctvom určeného meradla opatreného platnou overovacou značkou, môže dôjsť k 

ohrozeniu ekonomických záujmov spotrebiteľa. Nesplnením povinnosti správne účtovať ceny 

pri predaji výrobkov, došlo k neoprávnenému predraženiu nákupu.  

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

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

primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

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

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

ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava 27 

 

Číslo : SK/0443/99/2018                                                         Dňa : 03.06.2019 

 

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 – Peter Bízik BIPEX-

TRANS, Severná 3888/1, 036 01 Martin, IČO: 35 075 198 zast. ..., kontrola vykonaná dňa 

10.04.2018, v prevádzkarni ARMY SHOP, Kollárova 55, Martin, proti rozhodnutiu 

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

č. V/0137/05/2018, zo dňa 07.08.2018, 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,- € 

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

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

predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. V/0137/05/2018, zo dňa 07.08.2018 

potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Peter Bízik BIPEX-TRANS – peňažnú 

pokutu vo výške 3.000,- €, pre porušenie ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 10.04.2018 v prevádzkarni ARMY 

SHOP, Kollárova 55, Martin, zistené, že účastník konania porušil povinnosť ponúkať alebo 

predávať len bezpečné výrobky. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote 

odvolanie. 

Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 

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

odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení 

alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo ponúkať alebo predávať len 

bezpečné výrobky; čo účastník konania porušil. 

Dňa 10.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania ARMY SHOP, Kollárova 55, Martin, 

vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania ako 

predávajúci ponúkal 18 druhov zapaľovačov v hodnote 236,50 € spĺňajúcich definíciu 



zábavného zapaľovača, ktoré sú výrobkami nebezpečnými, predstavujúcimi riziko popálenia 

a požiaru, a to: 

1. Zábavný zapaľovač ryba á 4,- €/ks v počte 2 ks v hodnote 8,- € 

2. Zábavný zapaľovač obuv – žabky á 4,- €/ks v počte 2 ks v hodnote 8,- € 

3. Zábavný zapaľovač kolky á 4,- €/ks v počte 3 ks v hodnote 12,- € 

4. Zábavný zapaľovač jahoda á 4,- €/ks v počte 2 ks v hodnote 8,- € 

5. Zábavný zapaľovač model auta á 4,- €/ks v počte 2 ks v hodnote 8,- € 

6. Zábavný zapaľovač fľaša Coca – Cola á 4,- €/ks v počte 3 ks v hodnote 12,- € 

7. Zábavný zapaľovač hasiaci prístroj á 4,- €/ks v počte 3 ks v hodnote 12,- € 

8. Zábavný zapaľovač prilba á 5,- €/ks v počte 9 ks v hodnote 45,- € 

9. Zábavný zapaľovač granát M18 SMOKE á 7,50 €/ks v počte 1 ks v hodnote 7,50 € 

10. Zábavný zapaľovač pištoľ á 4,- €/ks v počte 1 ks v hodnote 4,- € 

11. Zábavný zapaľovač granát malý á 6,- €/ks v počte 8 ks v hodnote 48,- € 

12. Zábavný zapaľovač trojnáboj á 4,- €/ks v počte 6 ks v hodnote 24,- € 

13. Zábavný zapaľovač dvojnáboj á 4,- €/ks v počte 6 ks v hodnote 24,- € 

14. Zábavný zapaľovač náboj á 4,- €/ks v počte 1 ks v hodnote 4,- € 

15. Zábavný zapaľovač rozbrusovačka á 4,- €/ks v počte 4 ks v hodnote 16,- € 

16. Zábavný zapaľovač zvieracia hlava s rohami á 4,- €/ks v počte 1 ks v hodnote 4,- € 

17. Zábavný zapaľovač WC á 4,- €/ks v počte 1 ks v hodnote 4,- € 

18. Zábavný zapaľovač francúzsky kľúč á 4,- €/ks v počte 1 ks v hodnote 4,- €. 

Zábavný zapaľovač granát malý bol aj odpredaný v kontrolnom nákupe. 

Obdobné zábavné zapaľovače boli zistené v ponuke spotrebiteľom aj na webovom sídle 

www.armyshopmt.sk, prevádzkovanom účastníkom konania, v počte 8 druhov. Išlo o tieto 

druhy výrobkov: 1. zábavný zapaľovač plynový dvojnáboj; 2. zábavný zapaľovač plynový 

trojnáboj; 3. zábavný zapaľovač tryskový granát M26; 4. zábavný zapaľovač tryskový granát 

84-10-82; 5. zábavný zapaľovač plynový fľaša; 6. zábavný zapaľovač plynový granát MX3A2; 

7. zábavný zapaľovač plynový granát M18, 8. zábavný zapaľovač plynový náboj LIGHTER. 

Predmetné hodnotí správny orgán ako priťažujúcu okolnosť. 

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

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania poukazuje na neprimeranú tvrdosť zákona 

a likvidačný dôsledok sankcie, nakoľko účastník konania je živnostníkom a udelená pokuta 

zasahuje do jeho majetkovej sféry ako fyzickej osoby. Účastník konania uviedol, že poskytoval 

súčinnosť pri výkone kontroly, všetky nedostatky odstránil, aby neboli v rozopre so zákonom, 

pričom jeho konanie nebolo úmyselné a zapaľovače boli okamžite stiahnuté z predaja. Účastník 

konania tiež uviedol, že predmety označené ako nebezpečné nepredáva osobám mladším ako 

18 rokov a takýto oznam má aj v prevádzkarni. Preto je podľa názoru účastníka konania zrejmé, 

že sa svojim konaním snažil chrániť deti a mladistvých, čo je aj cieľom zákona a to ochrana 

spotrebiteľa. Účastník konania uvádza, že nebezpečné zapaľovače boli predávané len dospelým 

osobám a len pre zberateľské účely, nie na bežné použitie. Deti a mladiství chodia do 

prevádzkarne iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Jedine ak ide o predaj oblečenia, tak 

toto je možné. 

Účastník konania je toho názoru, že nebol dôvod na uloženie sankcie v takej výške 

a postačovala by aj nižšia výška sankcie. Účastník konania tiež uviedol, že podľa jeho názoru 

vybočil správny orgán z medzí a hľadísk ustanovených zákonom a zvolená úvaha nie je podľa 

jeho názoru v súlade s cieľom zákona. 

Účastník konania uvádza, že išlo o prvý prípad nedorozumenia vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a v minulosti nebol u neho zistený žiaden nedostatok. Záverom žiada účastník konania 

o zníženie uloženej sankcie. 



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

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

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

 Podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „na trh možno uviesť, ponúkať alebo 

predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky, ktoré sa majú pred použitím 

opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok 

dodáva.“ 

 Vykonanou kontrolu inšpektormi SOI bolo zistené, že účastník konania porušil vyššie 

uvedené povinnosti. 

Odvolací správny orgán uvádza, že na základe Rozhodnutia Komisie 2006/502/ES zo dňa 

11.05.2006, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na 

trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi a zakázať 

uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh na základe vykonávacieho predpisu Vyhlášky MH 

SR č. 109/2008 Z. z., ktorou sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov, je zábavný 

zapaľovač vždy nebezpečným výrobkom a preto nesmie byť uvedený na trh, ponúkaný alebo 

predávaný podľa ustanovenia § 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zábavný zapaľovač pripomína 

iný predmet bežne považovaný za príťažlivý, alebo určený na používanie deťmi mladšími ako 

51 mesiacov a preto predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia spotrebiteľov, najmä detí. 

Výrobky zistené u účastníka konania spĺňali definíciu zábavných zapaľovačov a preto nemali 

byť ani ponúkané a ani predávané, pričom za liberačný dôvod nemožno považovať poukaz 

účastníka konania na existenciu oznamu o tom, že nie sú predávané osobám mladším ako  

18 rokov.  

Čo sa týka námietky účastníka konania ohľadne predaja zábavných zapaľovačov na 

zberateľské účely, dotknuté právne predpisy neurčujú v prípade predaja zábavných 

zapaľovačov možnosť ich predaja na zberateľské účely, preto nemožno prihliadnuť na uvedené 

tvrdenie. 

Odvolací správny orgán tiež uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany 

účastníka konania síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná 

osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať 

okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej 

lehote správu inšpektorátu.“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa 

účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil 

svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje 

ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež 

poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Účastník konania je povinný po celý čas 

výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na 

ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre konštatovanie porušenia 

povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 

Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo 

k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. 

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

dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na 

zníženie výšky postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 



v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených 

nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, 

nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. 

Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj 

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

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

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

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

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno 

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do 

vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane 

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší 

daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským 

subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako 

v prípade účastníka konania. 

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

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

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

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

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

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

spôsob a následky porušenia povinnosti. 

Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinností ustanovených 

v § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 1 citovaného zákona tým, že 

v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo 18 druhov výrobkov v celkovej hodnote 236,50 €, 

ktoré nespĺňali zákonom stanovené podmienky predaja, nakoľko v zmysle zákona sú zábavné 

zapaľovače považované za nebezpečné výrobky, ktorých ponuka a predaj je zakázaný. 

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

protiprávneho konania, ktorá spočíva v tom, že zákonodarca stanovením plnenia povinnosti 

predávajúceho ponúkať a predávať len bezpečné výrobky, garantoval spotrebiteľovi právo na 

ochranu zdravia bez výnimky, pričom porušenie tejto povinnosti vzhľadom na význam vyššie 

uvedeného práva pre spotrebiteľa, považuje správny orgán za závažné porušenie zákona. 

Nebezpečné výrobky predstavujú pre spotrebiteľa zvýšené riziko, a preto zistenie, že bol 

ponúkaný nebezpečný výrobok, je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky postihu. 

Odvolací  správny orgán zohľadnil aj potencionálne nebezpečenstvo ujmy na majetku či 

zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetného nebezpečného výrobku, nakoľko 

výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť a predstavuje závažné riziko. 

Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa 

kritérií ustanovených v § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré boli mimo už vyššie 

uvedeného zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, 

nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej 

nebezpečnosti zisteného nedostatku, ako aj porušenie povinnosti, ponúkať alebo predávať len 

bezpečné výrobky a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany 

spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci nesplnil 

povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. 



Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na to, že účel sledovaný zákonom 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý 

spotrebiteľ má okrem iného právo na informácie,  právo na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti 

ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistený nedostatok, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania 

účastníka konania spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, 

bezpečnosti a jednak v porušení tomu zodpovedajúcej povinnosti účastníka konania. Z hľadiska 

miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, je nositeľom objektívnej zodpovednosti za zistený nedostatok bez ohľadu na 

okolnosti, ktoré spôsobili jeho vznik.  

Takisto správny orgán prihliadol aj na charakter protiprávneho konania, ktorý predstavuje 

súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo zo strany 

správneho orgánu pri určovaní výšky pokuty prihliadnuté.   

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

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

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

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

nedôvodné. 

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

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-01370518. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99  Bratislava 27 

 

Číslo :  SK/0429/99/2018                                                      Dňa : 20.05.2019 

 

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 –  BUSINESS FOR ALL, s. r. o., 094 

15  Zámutov 33, IČO: 47 696 052, deň plánovanej kontroly, ktorá nebola uskutočnená 

06.03.2018 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 

kraj, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj č. P/0144/07/18 zo dňa 10.08.2018, ktorým bola podľa § 24 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 uložená pokuta vo výške 1 660 

EUR, slovom jedentisícšesťstošesťdesiat eur, pre porušenie § 24 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 Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0144/07/18 zo dňa 

10.08.2018, potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Prešovský kraj, rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BUSINESS FOR ALL, s. r. o. pokutu 

vo výške 1 660 EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

Inšpektormi SOI bolo pri plánovanej kontrole, ktorá nebola uskutočnená dňa 06.03.2018 

zistené, že došlo k mareniu výkonu dozoru. 

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 nemariť výkon dozoru; čo 

účastník konania porušil. 

Dňa 03.11.2017 bol správnemu orgánu doručený podnet spotrebiteľa evidovaný pod zn. PO 

.../2017, v ktorom spotrebiteľ žiadal o prešetrenie postupu účastníka konania pri výkone 

realitnej činnosti. 

Za účelom prešetrenia spotrebiteľského podnetu bol účastník konania predvolaný do sídla 

správneho orgánu.  

Na predvolanie na deň 06.03.2018 zasielané elektronickou poštou prostredníctvom portálu 

slovensko.sk došlo správnemu orgánu oznámenie o vypršaní úložnej lehoty s fikciou dourčenia 



dňa 23.02.2018. Z uvedeného je zrejmé, že účastník konania sa o predvolaní vlastným 

zavinením nedozvedel a tým pádom sa ani na predvolanie nedostavil.  

Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 24 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že pokuta je neprimerane prísna až šikanózna. 

Je si vedomý svojej nedôslednosti, avšak uloženú pokutu nepovažuje za adekvátnu a primeranú. 

Porušenia právneho predpisu sa nedopustil vedome, ale preto, že sa o doručení predvolania 

nedozvedel. Nesúhlasí  s tým, že sa dopustil protiprávneho konania tak ako mu to kladie za vinu 

orgán dozoru. Ak by o predvolaní vedel, bez váhania by sa  na takéto predvolanie dostavil. 

Nikdy nedostal sankciu a vždy si plnil svoje zákonné povinnosti, preto nechápe, prečo sa orgán 

dozoru nepokúsil o inú formu kontaktu. Správny orgán odignoroval zásadu proporcionality 

a uložil exemplárnu sankciu. Cituje § 27 zákona o ochrane spotrebiteľa a § 24 ods. 5 Správneho 

poriadku. Účastník konania poukazuje na rôzne nálezy Ústavného súdu a na Rozhodnutie NS 

SR. Tieto sú konkretizované v odvolaní účastníka konania. Cituje § 1 ods. 4, § 1 ods. 5, 

a uvádza, že by sa len ťažko hľadali podobné prípady, v ktorých správne orgány uložili 

najvyššie možné pokuty. Ďalej účastník konania poukazuje na § 32 a § 46 Správneho poriadku. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia 

postupoval podľa príslušných zákonných ustanovení.  

Podľa § 41 ods. 1 Správneho poriadku: Správny orgán predvolá osoby, osobná účasť ktorých 

pri prejednávaní veci je nevyhnutná.  

Podľa § 41 ods. 2 Správneho poriadku: V predvolaní správny orgán upozorní na právne 

následky nedostavenia sa. 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej veci (ďalej len „zákon o e-Governmente“) elektronická úradná správa, 

vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom 

orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou 

uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.   

Na námietku účastníka konania ohľadne výšky pokuty správny orgán uvádza, že  pri  určení 

výšky sankcie vychádzal z príslušného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, kde sa  

v § 24 ods. 3 uvádza: Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa 

§ 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný 

pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj 

opakovane. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sú štátne orgány 

oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 

zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový 

orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. V súlade teda s týmto ustanovením má SOI 

zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak došlo k porušenie povinností uvedených 

v zákone o ochrane spotrebiteľa a je nepochybne preukázané, že k nim došlo. 

Na námietku účastníka konania, kde uviedol, že by sa len ťažko hľadali podobné prípady, 

v ktorých správne orgány uložili najvyššie možné pokuty, odvolací orgán uvádza, že existuje 

veľa podobných rozhodnutí v oblasti marenia výkonu kontroly. Ako príklad možno uviesť 

rozhodnutia odvolacieho orgánu Ústredného inšpektorátu SOI, ktorými boli potvrdené 

prvostupňové rozhodnutia. Ide napríklad o tieto rozhodnutia:  



- SK/0174/99/2017, kde bola potvrdená pokuta vo výške 1 650 EUR, 

- SK/0459/99/2018, kde bola potvrdená pokuta vo výške 1 659 EUR,  

- SK/0084/99/2018, kde bola potvrdená pokuta vo výške 1650 EUR, 

- SK/0306/99/2018, kde bola potvrdená pokuta vo výške 1659 EUR,  

- SK/0116/99/2018, kde bola potvrdená pokuta vo výške 1 659 EUR.  

Vo všetkých týchto rozhodnutiach, ktoré odvolací orgán uviedol ako príklad, bola uložená 

pokuta vo veľmi podobnej výške ako je to v prípade účastníka konania. Z tohto dôvodu 

považuje odvolací orgán konanie správneho orgánu prvého stupňa za súladné s požiadavkou 

obsiahnutou v § 3 ods. 5 Správneho poriadku. 

Účastník konania bol podľa § 4 ods. 2 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu v postavení 

kontrolovanej osoby, pričom ako podnikateľský subjekt bol povinný poskytnúť správnemu 

orgánu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú aj k prešetreniu podnetu spotrebiteľa. Takisto bol 

účastník konania povinný rešpektovať pokyny správneho orgánu, vrátane toho, aby sa 

v stanovenom termíne dostavil pred správny orgán. Nedostavením sa účastníka konania na 

kontrolu a neposkytnutím žiadaných dokladov uvedených v predvolaní, došlo k mareniu 

výkonu dozoru, nakoľko týmto konaním účastníka konania bol znemožnený výkon kontroly, 

ktorý mal vykonať správny orgán. Na námietku účastníka konania ohľadne toho, že nikdy 

nedostal sankciu a vždy si plnil svoje zákonné povinnosti, odvolací orgán uvádza, že to hodnotí 

pozitívne, avšak to nemá vplyv na posúdenie nedostatkov, ktoré boli zistené v tomto prípade. 

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

13.03.2018. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za 

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. 

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

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

konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo 

§ 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn podľa 

§ 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane. 

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

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

porušenia povinnosti. 

Pri určení výšky poriadkovej pokuty bolo prihliadnuté na charakter a závažnosť protiprávneho 

konania, ako aj následky tohto konania. Protiprávnosť sankcionovaného konania spočívala 

v tom, že účastníkom konania došlo k mareniu výkonu dozoru, a teda nebolo možné prešetriť 

podnet spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že 

nedostavením sa pred správny orgán na základe predvolania došlo k nerešpektovaniu podstaty 

SOI, ako kontrolného orgánu. Odvolací orgán takéto konanie hodnotí ako závažný správny 

delikt, nakoľko kontrolovaný subjekt nerešpektuje SOI, ako orgán dozoru, ktorý vykonáva 

dohľad nad vnútorným trhom vo veciach ochrany spotrebiteľa. Odvolací orgán prihliadol aj na 

možné následky uvedeného protiprávneho konania, ktoré spočívajú v nerešpektovaní zákonom 

stanovených nástrojov orgánu dozoru, ktoré majú slúžiť na účinnú kontrolu vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa. Zároveň bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania je povinný 

dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené, bola pokuta správnym orgánom uložená 

odôvodnene, v adekvátnej výške s cieľom, aby pôsobila vo vzťahu k účastníkovi konania 

preventívne.  

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

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



primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 

porušenia zákona. 

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

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

zamieta ako nedôvodné. 

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

uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica, č. ú.: SK57  8180 0000 0070 0006 5068, VS:01440718. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0458/99/2018                                                           Dňa : 10.05.2019 

 

 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 – JOMATOUR Plus, 

s.r.o., sídlo: Palárikova 93, 022 01 Čadca, IČO: 47 002 204, kontrola vykonaná dňa 

12.04.2018 a dňa 07.06.2018 v prevádzkarni Cestovná kancelária JOMATOUR Plus, s.r.o., 

Palárikova 93, Čadca, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0162/05/2018 zo dňa 27.08.2018, 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 450,- EUR, slovom: štyristopäťdesiat eur, pre porušenie § 4 ods. 6 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 Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0162/05/2018 zo dňa 27.08.2018 

potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

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

Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – JOMATOUR Plus, s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 450,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 6 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 12.04.2018 a dňa 07.06.2018 

v prevádzkarni účastníka konania Cestovná kancelária JOMATOUR Plus, s.r.o., Palárikova 93, 

Čadca zistené, že tento porušil povinnosť predávajúceho formulovať zmluvné podmienky 

zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje 

ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale 

nemohol ovplyvniť ich obsah.  

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

 V zmysle § 47 ods. 6 Správneho poriadku týmto odvolací orgán opravuje chybu, ktorá 

vznikla pri písomnom vyhotovovaní napadnutého rozhodnutia. Uvedené pochybenie spočíva 

v tom, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán nesprávne uvádza názov 

spoločnosti účastníka konania „JOMATOUR, s.r.o.“, čo odvolací orgán touto cestou opravuje 

a dáva do súladu s názvom spoločnosti účastníka konania uvedenej v Obchodnom registri 

a vyššie uvedené nahrádza správnym znením „JOMATOUR Plus, s.r.o.“. Odvolací orgán 



zároveň opravuje nesprávny názov prevádzkarne účastníka konania „Cestovná kancelária 

JOMATOUR, s.r.o.“. Uvedené odvolací orgán opravuje na „Cestovná kancelária JOMATOUR 

Plus, s.r.o.“. Uvedená oprava nemá žiadny vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia.  

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zrozumiteľne formulovať 

zmluvné podmienky v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom písomne, 

s ktorou sa spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť 

jej obsah; čo účastník konania porušil.  

 Inšpektormi SOI bola dňa 12.04.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni Cestovná 

kancelária JOMATOUR Plus, s.r.o., Palárikova 93, Čadca. Predmetná kontrola bola zameraná 

na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

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

zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“), zákona č. 281/2001 Z. z. 

o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zájazdoch“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“). Pri výkone kontroly dňa 12.04.2018 boli 

inšpektormi SOI odobraté nasledovné doklady: Zmluva o obstaraní zájazdu zo dňa 07.12.2017 

(príloha č. 1), Všeobecné a zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie 

JOMATOUR Plus, s.r.o. (ďalej len „VZP“) (príloha č. 2), Katalóg Chorvátsko pre rodiny, pre 

školy, pre skupiny (príloha č. 3) a Pokyny a informácie pre účastníkov zájazdu do Chorvátska 

(príloha č. 4). Predmetné doklady boli odobraté za účelom posúdenia ich súladu so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, t. j. zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o zájazdoch.   

 Dňa 07.06.2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonané 

dokončenie kontroly začatej dňa 12.04.2018 so zadokumentovaním posúdenia predmetných 

dokladov. 

 Kontrolou u účastníka konania vo vyššie uvedenej prevádzkarni v súvislosti s posúdením 

Zmluvy o obstaraní zájazdu zo dňa 07.12.2017, VZP, Katalógu Chorvátsko pre rodiny, pre 

školy, pre skupiny a Pokynov a informácií pre účastníkov zájazdu do Chorvátska, uzatvorenými 

medzi spotrebiteľom – objednávateľom zájazdu a účastníkom konania, bolo zistené, že vo VZP 

v článku V. Práva a povinnosti CK v bode 3. bolo uvedené: „CK má právo zrušiť zájazd, ktorý 

je predmetom zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi CK JOMATOUR Plus a objednávateľom, 

ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo 

v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK JOMATOUR Plus ekonomicky neúnosné. 

...“, čím účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb porušil povinnosť formulovať 

zmluvné podmienky zrozumiteľne, keď nedefinoval pojem „ekonomická neúnosnosť“, s 

ktorým spájal možnosť zrušenia zájazdu, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre 

spotrebiteľa – objednávateľa zájazdu, ktorý nevie, za akých podmienok môže očakávať 

prípadné zrušenie zájazdu s odôvodnením ekonomickej neúnosnosti zo strany účastníka 

konania.  

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

v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že klauzula o možnosti zrušenia zájazdu  

21 dní pred jeho realizovaním z hľadiska ekonomickej neúnosnosti, sa dostala do jeho pokynov 

k zájazdu omylom. Podľa vyjadrenia účastníka konania sa to stalo pri príprave pokynov, kde 

použil ako návod pokyny od renomovaných cestovných kancelárií. Účastník konania taktiež 

uviedol, že je malou cestovnou kanceláriou, ktorá nemá svojho právnika na uvedenú 

problematiku. Účastník konania predmetnú klauzulu uvedenú vo VZP neplánoval využiť a ani 



ju nikdy nevyužil. Záverom účastník konania žiada o odpustenie pokuty vo výške 450,- €, 

keďže predmetná klauzula sa do jeho pokynov k zájazdu dostala nedopatrením. 

 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 § 4 ods. 6 

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. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa „ak sa zmluva medzi predávajúcim 

a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ 

možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci 

je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad 

priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly 

orgánu dozoru“.  

 Podľa § 52 ods. 1 OZ „spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, 

ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom“. 

 Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená 

kontrolovať. Postup inšpektorov SOI pri výkone kontrolnej činnosti vrátane pôsobnosti SOI 

a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu, 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 inšpekčných záznamov bolo zrejmé 

zameranie kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali inšpekčné záznamy 

z 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 zistený nedostatok na 

základe objektívnej zodpovednosti.   

 Účastník konania zistený nedostatok nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za 

porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. K argumentom účastníka konania, že klauzula 

o možnosti zrušenia zájazdu 21 dní pred jeho realizovaním z hľadiska ekonomickej neúnosnosti 

sa dostala do jeho pokynov k zájazdu omylom, pričom sa to stalo pri príprave pokynov, kde 

použil ako návod pokyny od renomovaných cestovných kancelárií, odvolací orgán uvádza, že 

ich považuje za subjektívne a právne bezpredmetné. Odvolací orgán v danej súvislosti len 

dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho, poskytovateľa služieb 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 povinnosti vyplývajúcej mu z právneho predpisu. 

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 klauzula o možnosti zrušenia zájazdu 21 dní pred jeho realizovaním z hľadiska 

ekonomickej neúnosnosti sa dostala do jeho pokynov k zájazdu omylom. 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 námietke účastníka konania, že predmetnú klauzulu uvedenú vo VZP neplánoval využiť 

a ani ju nikdy nevyužil, 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“ je relevantná 

skutočnosť, že pri podpise zmluvy vystupuje spotrebiteľ ako laik, ktorý jej obsah podstatným 

spôsobom neovplyvňuje, a ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť. Na druhej 

strane účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb vystupuje ako odborník a je tou 

osobou, ktorá je povinná v rámci svojej podnikateľskej činnosti konať v súlade s odbornou 

starostlivosťou vo vzťahu k spotrebiteľovi, nakoľko sa jedná o jej predmet podnikania a má 

dbať o riadne plnenie si svojich povinností, ktoré jej vyplývajú nielen z právnych predpisov, 

ale aj zo zmluvy a z dokumentov tvoriacich jej súčasť. 

 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 § 4 ods. 6 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 

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 zo 

dňa 12.04.2018 a zo dňa 07.06.2018. 

 Účastník konania v odvolaní zároveň žiada o odpustenie uloženej pokuty. 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 zisteného nedostatku. 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, 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 charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací orgán považuje 

výšku uloženej pokuty za primeranú zistenému nedostatku. 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 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 povinnosti, spôsob a následky 

porušenia povinnosti. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil, že zrozumiteľnosť 

formulácií zmluvných podmienok pri zmluvách uzatváraných písomne, s ktorými sa spotrebiteľ 

pred podpisom zmluvy mal možnosť oboznámiť, ale nemal možnosť ovplyvniť ich obsah, je 

jedným zo základných predpokladov uzavretia zmluvného vzťahu a pri nedodržaní tohto 

predpokladu možno uvažovať o negatívnom dopade na spotrebiteľa.  

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

ktorého spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti zo strany účastníka 

konania, v dôsledku ktorej neformuloval zmluvné podmienky zrozumiteľne, keď 

v informáciách tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, konkrétne vo VZP, uvádzal bližšie 

nešpecifikovaný pojem „ekonomická neúnosnosť“, s ktorým spájal možnosť zrušenia zájazdu, 

čím bol spochybnený princíp právnej istoty pre spotrebiteľa, ktorý má právo na zrozumiteľné 

a jednoznačné formulovanie podmienok zmluvy, za ktorých vie, aké skutočnosti nastanú.  

 Pri určovaní výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov 

poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu nebol 

z dôvodov porušenia povinnosti splnený. Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté na 

skutočnosť, že ako nevyhovujúca právnym predpisom na ochranu spotrebiteľa bola 

vyhodnotená jedna podmienka nachádzajúca sa v informáciách tvoriacich súčasť 

spotrebiteľskej zmluvy, t. j. vo VZP, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom 

neovplyvňuje. Nezrozumiteľnou formuláciou zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve 

účastník konania vytváral u spotrebiteľov stav právnej neistoty a pochybnosti o skutočnom 

obsahu zmluvných podmienok.   

 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 zistený nedostatok v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania 

účastníka konania spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na formulovanie informácií 

v zmluve zrozumiteľným spôsobom, a jednak v porušení tomu zodpovedajúcej povinnosti 



účastníka konania. Použitím nejasnej a nezrozumiteľnej informácie došlo k zhoršeniu 

postavenia spotrebiteľa, keď bolo povinnosťou účastníka konania už pri uzatváraní zmluvného 

vzťahu so spotrebiteľom predložiť mu takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by 

ich definovala jasne, zreteľne a zrozumiteľne.  

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

je nositeľom objektívnej zodpovednosti za zistený nedostatok bez ohľadu na okolnosti, ktoré 

spôsobili jeho vznik.  

 Takisto správny orgán prihliadol aj na charakter protiprávneho konania, ktorý predstavuje 

súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo zo strany 

správneho orgánu pri určovaní výšky pokuty prihliadnuté.   

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

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

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01620518. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0173/99/2019                                                         Dňa : 20.05.2019 

 

 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 – MAR HOL, s.r.o., 

sídlo: Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava, IČO: 45 334 218, kontrola vykonaná dňa 

18.10.2018 a dňa 28.11.2018 v prevádzkarni – U halierika – textil, hračky, domáce potreby, 

M.R. Štefánika 3780/54C, Trebišov, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. W/0429/08/18 zo dňa 28.02.2019, ktorým 

bola podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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 600,- EUR, slovom: šesťsto eur, pre porušenie § 7 ods. 1 písm. b), 

c) 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, 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. W/0429/08/18 zo dňa 

28.02.2019 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 – MAR HOL, s.r.o. – peňažnú 

pokutu vo výške 600,- €, pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) 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 18.10.2018 a dňa 28.11.2018 

v prevádzkarni účastníka konania U halierika – textil, hračky, domáce potreby, M.R. Štefánika 

3780/54C, Trebišov zistené, že tento nezabezpečil dodržanie povinnosti distribútora podľa § 7 

ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor nesmie 

sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostne pokyny 

a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) 

zákona o bezpečnosti hračiek, (t. j. uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo 

ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť, ak 

nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania).  

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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



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

zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

 V zmysle § 47 ods. 6 Správneho poriadku týmto odvolací orgán opravuje chybu, ktorá 

vznikla pri písomnom vyhotovovaní napadnutého rozhodnutia. Uvedené pochybenie spočíva 

v tom, že v napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán uvádza chybný dátum vydania 

napadnutého rozhodnutia „28.02.2018“, čo odvolací orgán touto cestou opravuje a vyššie 

uvedené nahrádza správnym dátumom v znení „28.02.2019“. Uvedená oprava nemá žiadny 

vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia. 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nesprístupniť na trh hračku, ak 

s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku; nesprístupniť na trh hračku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) 

zákona o bezpečnosti hračiek; čo účastník konania porušil.  

 Inšpektormi SOI bolo kontrolou vykonanou dňa 18.10.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania U halierika – textil, hračky, domáce potreby, M.R. Štefánika 3780/54C, Trebišov 

zistené, že tento nezabezpečil dodržanie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) 

zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek, 

(t. j. uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý 

umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto 

podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania), keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 2 druhy hračiek 

v celkovej hodnote 29,40 €, s ktorými neboli dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia 

povinné pre latexové balóny v štátnom jazyku a 4 druhy hračiek v celkovej hodnote 29,70 €, na 

ktorých nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania. S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj 

nachádzali tieto druhy výrobkov:  

 Sada balónov SUSY CARD No. 40011196, batch 1617/02, 15 ks v balení á 2,40 €, 

kontrolovaných 9 ks, hračka s označením CE, s označením ochrannou známkou SUSY 

CARD výrobcu, samotným výrobcom a jeho sídlom Pelikán, Postfach 110755,  

D-30102 Hannover, Germany. Na obale výrobku sa nachádzalo ešte písomné 

upozornenie, ktoré sa musí uviesť na balení latexových balónov podľa normy STN  

EN 71-1; predmetné písomné upozornenie však bolo iba v cudzích jazykoch (D, GB, 

RUS, PL, RO, CZ, F, NL), nebolo v štátnom jazyku, napr. v českom jazyku takto: 

„Upozornění! Děti mladší než 8 let se mohou udusit nenafouknutými nebo prasklými 

balónky. Požaduje se dohled dospělých. Nenafouknuté balónky ukládat mimo dosah 

dětí. Prasklé balónky ihned vyhodit. Při výrobě produktu byl použit přírodní kaučukový 

latex, který múže vyvolat alergii“. Návod na použitie spôsobu nafúknutia balónov 

a upriamenie pozornosti na vyššie bezpečnostné upozornenie neboli uvedené v štátnom 

jazyku, napr. v českom jazyku takto: „K nafukování používat pumpičku! Při používaní 

se vždy řídit výstražným upozornením“.  

 Balóny s pumpou Balloon FUNNY NO.310, na štítku STGR184171, á 1,30 €, 

kontrolovaných 6 ks, hračka s označením CE, na ktorej bol uvedený výrobca a jeho 

sídlo v Číne, dovozca a jeho sídlo. Výrobca obmedzil vek používateľa hračky formou 

grafiky, pričom bola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve v štátnom 

jazyku takto: „SK UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov z dôvodu obsahu 

malých častí, ostrých hrán, prípadne dlhých šnúr. Hrozí riziko zadusenia alebo 

uškrtenia. Používať pod dohľadom dospelej osoby“. Vzhľadom na to, že sa jedná 



o latexové balóny – LATEST FASHION DESIGN – chýbalo na predmetnom balení 

latexových balónov podľa normy STN EN 71-1 nasledujúce upozornenie:  

„UPOZORNENIE! Deti do 8 rokov sa môžu dusiť alebo udusiť  nenafúkanými alebo 

prasknutými balónmi. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Nenafúkané balóny uložiť mimo 

dosahu detí. Prasknuté balóny okamžite znehodnotiť“. Na balení latexových balónov 

z prírodného kaučuku sa musí vyznačiť: „Vyrobené na báze prírodného kaučuku“. Toto 

upozornenie a táto informácia neboli uvedené ani na príbalovom letáku a ani na obale. 

 Voskové pastelky back to school NGST0027, 24 ks v balení, á 0,80 €, kontrolovaných 

12 ks, výrobca umiestnil na obal pasteliek označenie CE. Na obale výrobku bolo 

uvedené: vyrobené v Číne vo viacerých jazykoch, importér/dovozca NOWA S.A. Braci 

Mieroszewskich 50, 41 – 219 Sosnowiec, Polska. Na predmetnom výrobku chýbalo 

obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu a sídlo, miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania. 

 Plyšový maskot s krúžkom na kľúče, produkt numer: NGY101108, á 3,70 €, 

kontrolované 3 ks, hračka bola ponúkaná bez obalu, na kovovom krúžku bol pripevnený 

papierový štítok, na ktorom bol uvedený importér: NOWA S.A. Braci Mieroszewskich 

50, 41 – 219 Sosnowiec, Wyprodukovano w ChRL, EAN 5902388546833 a označenie 

CE. Na druhej strane štítku bol vlepený papierový štítok s označením CE, obmedzením 

veku používateľa hračky formou grafiky a tiež nasledujúci text: „Kľúčenka“. Nevhodné 

pre deti do 3 rokov. Z dôvodu obsahu malých častí, ostrých hrán, prípadne dlhých šnúr. 

Hrozí riziko zadusenia. Používať pod dozorom dospelej osoby“. Na predmetnom 

výrobku chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu a sídlo, miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania. 

 Plyšový nanuk s krúžkom na kľúče, á 1,30 €, kontrolovaných 6 ks, plyšová hračka bez 

obalu, ktorá mala na kovovom krúžku umiestnený štítok s označením: Dovezené z EU. 

Vyrobené v Číne. Distribútor: MARHOL, s.r.o., Staré Grunty 26G. 841 04 Bratislava. 

Na drevenej paličke bol vlepený papierový štítok s označením CE, obmedzením veku 

používateľa hračky formou grafiky a tiež nasledujúci text: „Kľúčenka“. Nevhodné pre 

deti do 3 rokov. Z dôvodu obsahu malých častí, ostrých hrán, prípadne dlhých šnúr. 

Hrozí riziko zadusenia. Používať pod dozorom dospelej osoby“. Na predmetnom 

výrobku chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu a sídlo, miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania. 

 Textilná kľúčenka s mašličkou, číslo výrobku ST02031, á 0,40 €, kontrolované 3 ks, 

textilná hračka s kovovým krúžkom a bez obalu. Na textilnej hračke bol nalepený štítok, 

kde bolo uvedené označenie CE, EAN 5902388574218, dovozca do EÚ: BS TRADE 

Sp. z o.o., Ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Poľsko. Na výrobku bolo ďalej uvedené: 

Vyrobené v Číne. Distribútor: MARHOL, s.r.o., Staré Grunty 26G. 841 04 Bratislava. 

Na predmetnom výrobku chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu 

a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania.     

 Dňa 28.11.2018 bola vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonaná kontrola. 

Výsledok vykonanej kontroly je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 

28.11.2018. 

 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 22.03.2019 účastník konania uviedol, že nesúhlasí 

s argumentáciou prvostupňového správneho orgánu v napadnutom rozhodnutí, pričom 



predmetné napadnuté rozhodnutie hodnotí ako nesprávne, nezákonné a nepreskúmateľné, 

nakoľko ako distribútor sa nedopustil žiadneho porušenia zákona o bezpečnosti hračiek. Na 

základe uvedeného považuje uloženú pokutu vo výške 600,- € za neoprávnenú a ničím 

nepodloženú. Účastník konania poukazuje na dôvod uloženia pokuty, s ktorým nesúhlasí 

a žiada správny orgán o predloženie vyhotovených fotografií kontrolovaných 6 druhov hračiek, 

nakoľko má za to, že správny orgán pravdepodobne k týmto kontrolovaným výrobkom 

nevyhotovil žiadne fotografie preukazujúce ním uvádzané skutočnosti o porušení zákonných 

povinností a nedisponuje tak žiadnymi relevantnými dôkazmi. Na základe vyššie uvedeného 

považuje účastník konania napadnuté rozhodnutie za arbitrárne, teda svojvoľné, nepodložené 

relevantnými dôkazmi a vychádzajúce z nesprávnych skutkových zistení. Účastník konania 

považuje za správne a zákonné, aby správny orgán v rámci svojej rozhodovacej činnosti zistil 

skutkový stav a následne na základe vykonaného dokazovanie dospel k záverom, či v danom 

konkrétnom prípade bol porušený zákon alebo nie. Účastník konania poznamenáva, že 

v predmetnom prípade správny orgán uskutočnil kontrolu, s výsledkami ktorej ho oboznámil, 

avšak nepredložil fotodokumentácie všetkých šiestich druhov kontrolovaných výrobkov, 

z ktorých by bolo zrejmé, že tieto kontrolované hračky nespĺňajú podmienky podľa § 7 ods. 1 

písm. b) a c) zákona o bezpečnosti hračiek. Vzhľadom na uvedené nie je účastníkovi konania 

zrejmé, z akých dôkazov a skutočností správny orgán pri rozhodovaní vychádzal, a na základe 

ktorých rozhodol o porušení ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona o bezpečnosti hračiek. 

Účastník konania ďalej uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovuje pojem „objektívna 

zodpovednosť“. Z tohto dôvodu nemôže správny orgán svojvoľne bez poukázania na konkrétne 

zákonné ustanovenie konštatovať a vyvodiť záver o objektívnej zodpovednosti účastníka 

konania. Účastník konania považuje taktiež napadnuté rozhodnutie za nedostatočne 

odôvodnené, pretože správny orgán neuviedol, na základe akých „podkladov“ rozhodol. 

Účastník konania tiež poukazuje na skutočnosť, že každé rozhodnutie správneho orgánu musí 

spĺňať náležitosti stanovené v § 47 Správneho poriadku, inak je považované za nesprávne 

a nezákonné, a preto ho možno kvalifikovať ako nepreskúmateľné. Účastník konania má za to, 

že v napadnutom rozhodnutí úplne absentuje vyššie spomínané odôvodnenie správneho orgánu, 

z akého dôvodu takto rozhodol, na základe akých podkladov, v dôsledku akých skutočností. 

Účastník konania dodáva, že každý správny orgán si musí v rámci svojej rozhodovacej činnosti  

zadovážiť dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, zistiť vo veci skutočný 

stav, konať v súčinnosti s účastníkmi konania a následne vydať rozhodnutie, ktoré bude 

v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a bude obsahovať zákonom predpísané 

náležitosti. Podľa názoru účastníka konania správny orgán nesprávne definoval kontrolované 

výrobky ako hračky, keď balóny, ako aj pumpy na balóny sú párty nástroje, voskové pastelky 

sú jednoznačne školské potreby, plyšový maskot s krúžkom na kľúče, plyšový nanuk s krúžkom 

na kľúče, ako aj textilná kľúčenka s mašličkou sú podľa jeho vyjadrenia kľúčenky, ktoré 

nemožno označiť za hračky. Ďalej by mal správny orgán podľa vyjadrenia účastníka konania 

skúmať, kto je povinný správne označiť výrobky a zistiť povinný subjekt, pričom sankcia by 

mala byť rozdelená pomerne, tzn. že časť pokuty by mal zaplatiť výrobca, časť distribútor 

a časť predávajúci. Účastník konania má taktiež za to, že uložená pokuta vo výške 600,- € je 

viac ako 20-násobok predajnej ceny, a preto takúto sankciu považuje za neúmerne prísnu. 

V ďalšej časti odvolania účastník konania cituje ustanovenia § 53, § 54 ods. 1, 2, 3 Správneho 

poriadku, ako aj ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e), i) a § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti 

hračiek. Záverom účastník konania navrhuje, aby odvolací správny orgán napadnuté 

rozhodnutie zrušil v celom rozsahu a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie 

konanie.  

 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 bezpečnosti hračiek. 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 § 7  

ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek. 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 § 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 § 7 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek „Distribútor nesmie sprístupniť 

hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny 

a upozornenia v štátnom jazyku“. 

 Podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek „Distribútor nesmie sprístupniť 

hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a)“. 

 Podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek „Výrobca je povinný uviesť na hračke 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania 

alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale 

alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch“. 

 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 zo dňa 18.10.2018 

a zo dňa 28.11.2018 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 bezpečnosti hračiek. Uvedené povinnosti 

vyplývajúce zo zákona o bezpečnosti hračiek viaže citovaný zákon na distribútora, ktorým je 

v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek účastník konania, preto práve 

účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti. 

 K tvrdeniam účastníka konania, že rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa je 

nesprávne, nezákonné a nepreskúmateľné, nakoľko ako distribútor sa nedopustil žiadneho 

porušenia zákona o bezpečnosti hračiek, že správny orgán ku kontrolovaným výrobkom 

pravdepodobne nevyhotovil žiadne fotografie preukazujúce ním uvádzané skutočnosti 

o porušení zákonných povinností a nedisponuje tak žiadnymi relevantnými dôkazmi, a že 

napadnuté rozhodnutie považuje za arbitrárne, teda svojvoľné, nepodložené relevantnými 

dôkazmi a vychádzajúce z nesprávnych skutkových zistení, odvolací správny orgán uvádza, že 

ich považuje za subjektívne, právne irelevantné a ničím nepodložené. Odvolací orgán sa 

nestotožňuje s názorom účastníka konania, nakoľko z prvostupňového správneho rozhodnutia 

je zrejmé, aké povinnosti boli účastníkom konania porušené a na základe akých zákonných 

ustanovení je účastníkovi konania uložená povinnosť, spolu s lehotou na plnenie, čo sú jediné 

náležitosti výroku rozhodnutia podľa § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Účastník konania od 

začiatku správneho konania nemal pochybnosť, o akých skutkoch je vedené správne konanie. 

Odvolací orgán zároveň uvádza, že účastníkovi konania bol z kontroly vykonanej dňa 

18.10.2018, ako aj z kontroly vykonanej dňa 28.11.2018, odovzdaný inšpekčný záznam 

prostredníctvom jeho zamestnankyne prítomnej v čase kontroly, ktorá svojím podpisom 

potvrdila jeho prevzatie, pričom vo vysvetlivke inšpekčného záznamu z kontroly vykonanej 

dňa 18.10.2018 (č. l. 4 spisu) uviedla: „Zajtra odošlem e-mail a počkám na ďalšie pokyny. 

Hračky sme stiahli z predaja“ a vo vysvetlivke inšpekčného záznamu z kontroly vykonanej dňa 

28.11.2018 (č. l. 37 spisu) uviedla: „Inšpekčný záznam odošlem do spoločnosti“. Odvolací 

orgán má zároveň za to, že inšpekčný záznam z kontroly vykonanej dňa 18.10.2018 obsahuje 

aj fotodokumentáciu kontrolovaných druhov hračiek (č. l. 6 – 10 spisu). Odvolací správny orgán 

sa nestotožňuje s námietkou účastníka konania, že správny orgán nedisponuje relevantnými 

dôkazmi preukazujúcimi porušenie povinností účastníka konania. Vzhľadom na uvedené 

považuje odvolací orgán úvahy účastníka konania prezentované v tejto časti odvolania za 

bezpredmetné.  

 K argumentom účastníka konania, že zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovuje pojem 

„objektívna zodpovednosť“, a že z tohto dôvodu nemôže správny orgán svojvoľne bez 

poukázania na konkrétne zákonné ustanovenie konštatovať a vyvodiť záver o objektívnej 

zodpovednosti účastníka konania, odvolací orgán uvádza, že ich považuje opätovne za 

subjektívne a právne bezpredmetné. Odvolací orgán v danej súvislosti poznamenáva, že 

v slovenskej právnej úprave je zakotvená objektívna zodpovednosť právnických osôb pri 

spáchaní správneho deliktu. To znamená, že pre samotný vznik zodpovednosti je zavinenie 

právnickej osoby ako páchateľa deliktu právne irelevantné. Zavinenie nie je obligatórny znak 

správneho deliktu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. Zodpovednosť za tento 

druh správneho deliktu je objektívnou zodpovednosťou. Správny orgán v rámci vyvodzovania 

administratívnoprávnej zodpovednosti účastníka konania dokazuje len porušenie právnej 

povinnosti účastníkom konania, existenciu protiprávneho následku a príčinnej súvislosti medzi 

porušením právnej povinnosti a protiprávnym následkom. Miera zavinenia sa skúma len 

v súvislosti s určením druhu a výšky sankcie. Predmetný fakt však nemení právnu podstatu 

tohoto druhu zodpovednosti. Z hľadiska právnej teórie ide o absolútnu objektívnu 

zodpovednosť (bez možnosti liberácie), t. j. účastník konania sa nemôže zbaviť zodpovednosti 

za správny delikt poukázaním na existenciu tzv. liberačného dôvodu (zákonná úprava ich totiž 



neupravuje). Zákon o bezpečnosti hračiek neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na 

žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinností účastníka konania vyplývajúce zo 

zákona o bezpečnosti hračiek 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 ako distribútor je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzkarni 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 zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovuje pojem 

„objektívna zodpovednosť“. 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 orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdením účastníka konania, že v napadnutom 

rozhodnutí úplne absentuje odôvodnenie správneho orgánu, z akého dôvodu správny orgán 

takto rozhodol, na základe akých podkladov a v dôsledku akých skutočností. Odvolací správny 

orgán uvádza, že prvostupňový správny orgán uviedol v odôvodnení rozhodnutia „...Správny 

orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za kontrolou 

zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. ...“, pričom konkrétny 

zoznam podkladov mal podľa účastníka konania uviesť do odôvodnenia rozhodnutia. 

Z odôvodnenia rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že hlavným podkladom rozhodnutia bola 

kontrola vykonaná inšpektormi SOI zo dňa 18.10.2018, tak ako je to uvedené 

v samotnom odôvodnení rozhodnutia. Výstup z kontroly tvorí inšpekčný záznam, ktorý mal 

k dispozícii aj samotný účastník konania. Inšpekčný záznam považuje odvolací orgán za jasný, 

zrozumiteľný a dostatočný dôkaz porušenia ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona 

o bezpečnosti hračiek. V inšpekčnom zázname je riadne zachytený kontrolou zistený skutkový 

stav, ktorý bol s prítomnou zamestnankyňou účastníka konania následne prerokovaný 

v prevádzkarni účastníka konania, pričom zamestnankyňa účastníka konania jeho pravdivosť 

v čase kontroly, ako ani po nej, žiadnym spôsobom nespochybnila a inšpektormi SOI zistený 

skutkový stav nerozporovala. Inšpekčný záznam patrí medzi relevantné podklady 

k rozhodnutiu a je záznamom z kontroly, v ktorom inšpektori SOI popíšu objektívne zistený 

stav na mieste samom, k čomu sa vyjadrí zodpovedná osoba prítomná pri výkone kontroly 

a správnosť inšpekčného záznamu potvrdí svojím podpisom, resp. uvedie, s čím nesúhlasí. 

Odvolací správny orgán v tejto súvislosti dodáva, že kontrola v súvislosti s porušením 

ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek bola vykonaná v súlade 

s právnymi predpismi. Odvolací orgán považuje ďalej za potrebné uviesť, že podľa § 47 ods. 3 

Správneho poriadku „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 

podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil 

správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa 

vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom 

rozhodnutia.“ Cit. ustanovenie teda nestanovuje správnemu orgánu povinnosť uviesť 

v odôvodnení rozhodnutia podklady vo forme ich zoznamu (podľa názvu). Relevantné je uviesť 

skutočnosti, ktoré boli pre rozhodnutie správneho orgánu podkladom. Správny poriadok 

v danom smere rieši materiálnu stránku veci, keď samotné podklady, z ktorých dané 

skutočnosti vychádzajú, sú obsiahnuté v príslušnom spisovom materiáli, do ktorého má 



účastník konania možnosť v priebehu správneho konania nazrieť. Odvolaciemu orgánu však 

v tomto ohľade nedá nespomenúť, že prvostupňový správny orgán vo svojom rozhodnutí 

popísal postup správneho orgánu vychádzajúci z jednotlivých podkladov z chronologického 

hľadiska, keď bolo uvedené najskôr zistenie správneho orgánu vychádzajúce z inšpekčného 

záznamu a následne začatie správneho konania. Na základe uvedeného má odvolací orgán za 

to, že prvostupňový správny orgán presne uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom pre 

rozhodnutie a samotné podklady pre rozhodnutie sú súčasťou spisovej dokumentácie, čo je 

v súlade so zákonom. V prípade, ak mal účastník konania v priebehu konania záujem 

oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi, mohol využiť svoje právo na nazretia do spisu podľa 

ust. § 23 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého „Účastníci konania a ich zástupcovia 

a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie 

spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc 

o hlasovaní iným spôsobom“, pričom účastník konania svoje právo do vydania rozhodnutia 

nevyužil. Odvolací orgán taktiež uvádza, že kontrolou SOI sa zisťuje skutkový stav vyskytujúci 

sa na mieste v čase výkonu kontroly a jeho následné zaznamenanie do inšpekčného záznamu. 

Pri kontrole je účasť osoby vystupujúcej na strane kontrolovanej osoby nevyhnutná, a preto pri 

kontrole uskutočňovanej v takých prevádzkach, ako je napríklad prevádzka účastníka konania, 

nie je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu, ale osoby znalej pomerov na prevádzke, 

a preto bola aj kontrola správne uskutočnená za prítomnosti zamestnankyne účastníka konania 

a táto mala jednoznačne možnosť v závere kontroly uviesť svoje vyjadrenie k spísanému 

skutkovému stavu, pri zisťovaní ktorého bola osobne prítomná, a teda mala možnosť namietať 

nesprávnosť skutkového stavu.  

 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 § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek. A teda správny orgán konal 

plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 23 ods. 1 písm. b) zákona 

o bezpečnosti hračiek, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenia zákona. V postupe 

správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu nezákonnosť. K uvedenému ešte odvolací 

správny orgán poznamenáva, že Správny poriadok zakotvuje povinnosť správneho orgánu 

v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu 

rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny orgán je povinný 

dať na každý argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti 

správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na 

konkrétny prípad. V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné, 

že prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej 

úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti 



rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také 

rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. 

V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc 

(discretionary power), na základe ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri prijímaní 

rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré 

pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho 

orgánu rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej správnej úvahy. 

 Odvolací orgán už len dopĺňa, že vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu, nie 

inšpektorom SOI v čase výkonu kontroly. Zároveň je potrebné uviesť, že dôkazný prostriedok 

– inšpekčný záznam bol získaný v súlade so zákonom a v štádiu jeho získania nedošlo 

k žiadnym procesnoprávnym vadám, keď inšpektori SOI postupovali štandardným 

a zaužívaným spôsobom vhodným pre daný typ kontroly. Odvolací orgán vyhodnotil dôkaz 

vyplývajúci z uvedeného dôkazného prostriedku, teda obsah inšpekčného záznamu ako 

relevantný a významný pre konštatovanie o porušení povinností, za nedodržanie ktorých 

zodpovedá účastník konania. 

 K námietke účastníka konania, že správny orgán nesprávne definoval kontrolované výrobky 

ako hračky, keď balóny, ako aj pumpy na balóny sú párty nástroje, voskové pastelky sú 

jednoznačne školské potreby, plyšový maskot s krúžkom na kľúče, plyšový nanuk s krúžkom 

na kľúče, ako aj textilná kľúčenka s mašličkou sú kľúčenky, ktoré nemožno označiť za hračky, 

odvolací správny orgán uvádza, že ju považuje za subjektívnu, právne irelevantnú a tendenčnú 

s cieľom vyhnúť sa splneniu povinnosti uloženej účastníkovi konania rozhodnutím  

č. W/0429/08/18 zo dňa 28.02.2019. Odvolací orgán má za to, že skutkový stav bol riadne 

zistený. Predmetné výrobky obsahovali označenie CE, a teda niet pochýb, že išlo o hračky. 

Pokiaľ by sa nejednalo o hračky, na výrobkoch by označenie CE nemohlo byť. Odvolací orgán 

k uvedenému taktiež poznamenáva, že v prílohe č. 1 zákona o bezpečnosti hračiek je uvedený 

zoznam výrobkov, ktoré sa nepovažujú za hračku. Vyššie špecifikované výrobky, ktoré mal 

účastník konania v prevádzkarni umiestnené v ponuke pre spotrebiteľa, sa však v predmetnom 

zozname výrobkov, ktoré sa nepovažujú za hračku, nenachádzajú. 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 povinností z jeho strany by nedošlo. Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán 

dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za porušenie povinností vyplývajúcich zo 

zákona o bezpečnosti hračiek. 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 bezpečnosti hračiek. Preverenie si úplnosti označenia daných výrobkov spadá do výslovnej 

kompetencie účastníka konania ako distribútora, ktorý je povinný pred tým, ako sprístupní 

hračku na trh, preveriť si kompletnosť jej označenia, vrátane uvedenia návodov na použitie, 

bezpečnostných pokynov a upozornení v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a preveriť 

si, či výrobca uviedol na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, či uviedol svoje obchodné meno alebo ochrannú známku 

a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania, čo v danom prípade účastník konania preukázateľne 

nesplnil. 

 Čo sa týka aplikácie zákona o bezpečnosti hračiek v danom prípade, odvolací správny orgán 

uvádza, že problematika bezpečnosti hračiek, teda bezpečnostné požiadavky na hračky, postupy 

posudzovania zhody, povinnosti hospodárskych subjektov ako aj pôsobnosť orgánu dohľadu 



upravuje zákon 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. V roku 2013 sa menil a dopĺňal 

zákonom č. 140/2013 Z. z. a bola vydaná Vyhláška MH SR č. 225/2013 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z.. Uvedenými právnymi predpismi bola 

do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek. Dohľad nad dodržiavaním 

povinností hospodárskych subjektov ustanovených týmto zákonom vykonáva SOI. Zákon 

o bezpečnosti hračiek sa vzťahuje na výrobky uvedené na trh po 20. júli 2011, ktoré spĺňajú 

definíciu hračky – výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa 

do veku 14 rokov. Výrobok teda nemusí byť výlučne určený na hranie, aby sa považoval za 

hračku, ale môže plniť aj iné funkcie. 

 Účastník konania v odvolaní uviedol, že uložená pokuta vo výške 600,- € je viac ako  

20-násobok predajnej ceny, a preto takúto sankciu považuje za neúmerne prísnu. Odvolací 

orgán k vyššie uvedenému poukazuje na to, že podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti 

hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo 

distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až 

c) cit. zákona. 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). Taktiež je z citovaného ustanovenia zrejmé, že 

prvostupňový správny orgán uložil účastníkovi konania pokutu v dolnej hranici zákonom 

stanovenej sadzby, ktorá predstavuje sumu 600,- €. Odvolací orgán v tejto súvislosti uvádza, že 

u účastníka konania bolo pri výkone kontroly zistené porušenie hneď dvoch ustanovení, § 7 

ods. 1 písm. b) a c) zákona o bezpečnosti hračiek, a to vo vzťahu k 6 druhom ponúkaných 

výrobkov. Pokuta bola uložená odôvodnene a vo výške, ktorú odvolací orgán po zohľadnení 

všetkých zákonom stanovených hľadísk a s prihliadnutím na zaužívanú rozhodovaciu prax 

v skutkovo podobných prípadoch považuje za primeranú charakteru a rozsahu kontrolou 

zisteného protiprávneho stavu. Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon pritom neumožňuje 

pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa čl. 2 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky 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 bezpečnosti hračiek, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej 

časti tohto rozhodnutia.  

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

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

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

orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

 O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona 

o bezpečnosti hračiek, uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo 

distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až 

f), i), j), l) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a), c) a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) a j), 

§ 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a), c) až f), § 8, § 10 alebo § 16 ods. 11. Podľa § 23 

ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania 

a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona. 

 Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na nedodržanie zákazu ustanoveného  

v § 7 ods. 1 písm. b) a c) 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 18.10.2018 v prevádzkarni U halierika – textil, hračky, domáce potreby, M.R. 

Štefánika 3780/54C, Trebišov bolo zistené, že tento nezabezpečil dodržiavanie povinnosti 



distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa  

§ 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek. Z podkladov pre rozhodnutie jednoznačne 

vyplýva, že v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 29,40 €, s ktorými neboli dodané písomné upozornenia povinné pre latexové 

balóny v štátnom jazyku a 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 29,70 €, na ktorých nebolo 

uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho sídlo, miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť. Podrobný popis nedostatkov vo vzťahu k jednotlivým 

druhom výrobkov je uvedený vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia.  

 Odvolací orgán za použitia správnej úvahy ohľadom určenia výšky pokuty prihliadol najmä 

na závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. V zmysle zákona 

o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

označený všetkými zákonom predpísanými údajmi. Pri absencii týchto informácií je porušené 

právo spotrebiteľa na riadne a úplne informácie o výrobku. Odvolací orgán pri určovaní výšky 

pokuty zároveň vzal do úvahy, že ponechanie vyššie uvedených výrobkov v priamej ponuke na 

predaj spotrebiteľovi by mohlo, v dôsledku chýbajúcich návodov na použitie a bezpečnostných 

upozornení v štátnom jazyku, viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pri ich 

nesprávnom, resp. nevhodnom použití, či nevhodnej manipulácii s výrobkami. Odvolací 

správny orgán sa stotožňuje s názorom správneho orgánu prvého stupňa, podľa ktorého je 

predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním zdravia a majetku spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií 

a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Odvolací orgán taktiež uvádza, že v dôsledku 

absencie zákonom predpísaných údajov o výrobcovi, nemá spotrebiteľ dostatok informácií 

o subjekte, ktorý výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil, resp. ktorý hračku uviedol na 

trh. Informácia o výrobcovi, prípadne značka výrobku, môže pritom pre spotrebiteľa 

predstavovať garanciu kvality. Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje 

skutočnosť, že nedostatky v plnení informačných povinností boli zistené vo vzťahu 

k výrobkom (hračky), pri ktorých je poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa 

obzvlášť dôležité, nakoľko ide o výrobky určené pre obzvlášť ohrozenú skupinu ľudí, teda deti. 

Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami, na 

počet a celkovú hodnotu dotknutých výrobkov, ako aj charakter chýbajúcich, resp. len 

cudzojazyčne poskytnutých informácií.  Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je 

vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené 

medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu 

stavu, charakteru a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu 

svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu 

spotrebiteľa, vrátane zákona o bezpečnosti hračiek. 

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

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

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 04290818.  

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99  Bratislava 27 

 

Číslo : SK/0432/99/2018                                                          Dňa : 14.05.2019 

 

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 – STAVIVO IBV, s.r.o., 

Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 168 095, kontrola vykonaná dňa 

16.02.2018 v prevádzkarni STAVIVO IBV, Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0073/06/2018, 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 

3.000,- € slovom: tritisíc eur, pre porušenie ustanovení § 12 ods. 2 vyššie citovaného zákona 

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

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

 

r o z h o d o l : 
 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0073/06/2018, 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 – STAVIVO IBV, s.r.o. – 

peňažnú pokutu vo výške 3.000,- €, pre porušenie ustanovení § 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 16.02.2018 v prevádzkarni STAVIVO 

IBV, Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, zistené porušenie povinnosti predávajúceho 

zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe použitia a údržby 

výrobku. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote 

odvolanie. 

Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 

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

odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení 

alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 

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

napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť, aby predávané výrobky 

boli zreteľne označené údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku; čo účastník konania 

porušil. 

Dňa 16.02.2018 v prevádzkarni STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, 974 05 

Banská Bystrica, vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 583,18 €, u ktorých neboli 



splnené informačné povinnosti o účele jej použitia, čím účastník konania porušil § 12 ods. 2 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby 

predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku.  

Konkrétne išlo o nasledovné výrobky: 

Balenie a ani predložený návod na obsluhu výrobku 6 ks Keramický vykurovací ventilátor 

DESCON, DA-T183C á 20,28 € v celkovej hodnote 121,68 € 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 obsluhu 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 obsluhu ani nikde v spojitosti 

s balením výrobku nebola obsiahnutá informácia: „Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako  

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

používateľom.“; 

Balenia a ani predložený návod na obsluhu výrobkov 9 ks Konvektorový ohrievač DESCON, 

DA-K2010TS á 29,98 € v celkovej hodnote 269,82 € a 8 ks Elektrický konvektor DESCON, 

DA-K2000T á 23,96 € v celkovej hodnote 191,68 €, teda celkom 2 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 461,50 € neobsahovali 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 obsluhu ani nikde v spojitosti s balením výrobku 

nebola obsiahnutá informácia: „Ohrievač sa nesmie umiestniť bezprostredne pod zásuvku.“ 

a „Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého 

bazéna.“; 

 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 obsluhu ani nikde v spojitosti 

s balením výrobku nebola obsiahnutá informácia: „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 účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že v napadnutom rozhodnutí správny orgán 

pozitívne vníma skutočnosť, že bola okamžite vykonaná náprava zistených nedostatkov, pričom 

účastník konania predmetné výrobky okamžite stiahol z predaja a zabezpečil doplnenie 

chýbajúcich informácii. Účastník konania ďalej rozporuje tvrdenie prvostupňového správneho 

orgánu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 Správneho poriadku, nakoľko účastník konania 

poukazuje na iné rozhodnutie Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici, ktorým bolo za porušenie 

ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa uložená pokuta vo výške 180 €. Účastník 

konania je preto názoru, že ide o skutkovo podobné prípady a preto má správny orgán 

povinnosť dbať na to, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely. Účastník konania preto žiada 

o zníženie uloženej sankcie. 

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

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



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

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

orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 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.“ 

Odvolací správny orgán k námietkam účastníka konania uvádza, že uloženú sankciu 

považuje za primeranú, pričom od uloženej sankcie sa očakáva najmä preventívny účinok, 

pričom dôvody uloženia predmetnej sankcie sú riadne odôvodnené prvostupňovým správnym 

orgánom. 

Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že pri porovnávaní zhodných alebo podobných 

prípadov ukončených správnym orgánom vydaným rozhodnutím sa nemožno pridržiavať len 

čísla zákona a konkrétneho paragrafu, podľa ktorého bola vec právne posúdená a rozhodnutá, 

ale je potrebné prihliadať najmä na skutkovo zhodné prípady. Správny orgán v tejto súvislosti 

uvádza, že ustanovenie § 12 ods. 2 obsahuje viacero povinností, ktoré v súvislosti 

s označovaním výrobku musí predávajúci splniť. Je preto nevyhnutné porovnávať skutkovo 

zhodné prípady, nie prípady subsumované pod rovnaké ustanovenie zákona. Účastník konania 

vo svojom odvolaní poukázal na rozhodnutie, ktoré nemožno vyhodnotiť ako skutkovo rovnaké 

s vecou účastníka konania, nakoľko v poukazovanom rozhodnutí bola uložená sankcia za 

nesplnenie povinnosti zabezpečiť písomne poskytované informácie v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky. Zároveň, je tiež potrebné zdôrazniť, že pri určovaní výšky pokuty je 

nevyhnutné zohľadňovať kritériá uvedené v § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a preto 

aj prípady skutkovo odlišných, avšak rovnako právne posúdených môžu vykazovať rozdielne 

výšky sankcie a to vzhľadom na charakter zisteného protiprávneho konania. Vzhľadom na 

uvedené je preto potrebné porovnávať skutkovo porovnateľné veci a teda v danom prípade je 

možné porovnávať napadnuté rozhodnutie napr. s rozhodnutiami vydanými pod sp. zn. 

P/0052/06/2018 zo dňa 20.06.2018, P/0048/06/2018 zo dňa 20.06.2018, P/0071/06/2018 zo dňa 

11.07.2018, P/0075/06/2018 zo dňa 11.07.2018, P/0072/06/2018 zo dňa 11.07.2018, 

P/0074/06/2018 zo dňa 13.07.2018 a P/0094/06/2018 zo dňa 13.07.2018, nakoľko tieto sú 

vydané na základe obdobného skutkového stavu a v ktorých bola uložená pokuta v podobnej 

výške. 

Odvolací správny orgán tiež uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany 

účastníka konania síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná 

osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať 

okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej 

lehote správu inšpektorátu.“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa 

účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil 

svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje 

ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež 

poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 



znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Účastník konania je povinný po celý čas 

výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na 

ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre konštatovanie porušenia 

povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 

Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo 

k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne hrozí. 

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

dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na 

zníženie výšky postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených 

nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne 

orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 

nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, 

nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút sa však snaží v rámci správnej úvahy 

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

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

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

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

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

deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií 

pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu 

(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému 

nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok 

– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od 

porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. 

Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za 

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

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

odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone 

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

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

a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených 

v § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre 

určenie výšky pokuty. 

Odvolací orgán prihliadol na porušenie § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

účastník konania ako predávajúci riadne neinformoval spotrebiteľa o predpísaných 

informačných povinnostiach pričom nesplnením informačných povinností podľa § 12 ods. 2 

boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. 

Zohľadnený bol aj počet výrobkov so zistenými nedostatkami ako aj ich hodnota. Následkom 

protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane porušenie vyššie uvedenej 

povinnosti a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúceho práva spotrebiteľa, ktoré mu 

vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň sa prihliadlo k tomu, že účastník konania 

ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky poskytovania 

informácií o spôsobe použitia, pričom za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez 

ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 



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

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

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

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

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068,  VS-00730618. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0473/99/2018                                                           Dňa : 13.05.2019 

 

 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 – TINA PLUS, s.r.o., 
sídlo: 925 62 Váhovce 542, IČO: 43 884 008, kontrola vykonaná dňa 09.03.2018 

v prevádzkarni M – Mix bufet, Váhovce 446, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0190/02/2018 zo dňa 

08.08.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 400,- EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie  

§ 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1 písm. a), § 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 so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0190/02/2018 zo dňa 

08.08.2018 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 – TINA PLUS, s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1 písm. a), § 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 09.03.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania 

M – Mix bufet, Váhovce 446. 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 predávajúceho na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste označiť prevádzkareň sídlom účastníka konania; 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 

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; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 

prevádzkarne uviesť sídlo účastníka konania; 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 09.03.2018 v prevádzkarni M – Mix bufet, Váhovce 446 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 Minerálna voda Mitická, 0,5 l á 0,50 €/ks 

v celkovej hodnote 0,50 €, pričom účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy 

(pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, 

ktorí vystupovali v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom.  

 Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že kontrolovaná prevádzkareň 

nebola v čase kontroly označená sídlom účastníka konania ako predávajúceho.  

 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....) prichádzajúci do styku so spotrebiteľom žiadne označenie alebo odev, ktoré by ho 

odlišovalo 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 nedostatky zistené pri kontrole včas 

odstránil a do budúcnosti sa bude snažiť, aby sa takéto priestupky neopakovali. Účastník 

konania poznamenáva, že sa jedná o malú prevádzkareň (cukráreň) a z uvedeného dôvodu je 

výška uloženej pokuty privysoká, keďže obsah predávaného tovaru predstavuje zväčša 

množstvo drobných potravín a na základe tých sa pohybujú aj výšky denných tržieb predajne. 

Účastník konania má za to, že fungovanie jeho prevádzkarne je už dlhé roky bezproblémové, 

pričom sa snaží dodržiavať všetky zákony, aby predišiel možným priestupkom. Záverom 

účastník konania žiada správny orgán o prehodnotenie a zníženie 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), § 15 ods. 1 písm. a), § 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 § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto 

podnikania fyzickej osoby“. 

 Podľa § 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 

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 fungovanie jeho prevádzkarne je už dlhé roky 

bezproblémové, pričom sa snaží dodržiavať všetky zákony, aby predišiel možným priestupkom, 

odvolací správny orgán uvádza, že ho 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 

povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1 písm. a), § 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 namieta, že výška uloženej pokuty je privysoká, keďže obsah 

predávaného tovaru predstavuje zväčša množstvo drobných potravín a na základe tých sa 

pohybujú aj výšky denných tržieb predajne, pričom 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, resp. 

na zrušenie uloženej sankcie. 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, 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 

(privysoká pokuta; 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 privysokú. 

 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 povinností 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 § 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 určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že neoznačením 

prevádzkarne sídlom predávajúceho boli porušené základné práva spotrebiteľa chránené 

zákonom, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o sídle predávajúceho.  

 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 prevádzkarni 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 prevádzkarni 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.  

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

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

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia 

zákona. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

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

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

nedôvodné. 

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

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

úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01900218. 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0461/99/2018                                                           Dňa : 20.05.2019 

 

 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 – ZONA-GTP s.r.o., 
sídlo: Hlavná 190/103, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 47 513 551, kontrola vykonaná 

dňa 17.05.2018 v prevádzkarni Priemyselný tovar, Hlavná 190/103, Slovenské Nové Mesto, 

proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj, č. P/0208/08/18 zo dňa 21.08.2018, 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 § 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 : 
 

napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

účastníkovi konania: ZONA-GTP s.r.o., sídlo: Hlavná 190/103, 076 33 Slovenské Nové 

Mesto, IČO: 47 513 551, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Priemyselný tovar, Hlavná 

190/103, Slovenské Nové Mesto, dňa 17.05.2018, 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomne 

poskytované informácie podľa § 10a až 12 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali 2 druhy výrobkov (Unitox LÉGY ÉS SZNYOGIRTÓ AEROSZOL, sprej proti 

muha i komaraca, sprej za muhe in komarie 200 ml á 1,96 €, ROVATOXX sprej proti osám 

200 ml á 1,89 €), v celkovej hodnote 7,70 €, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie o spôsobe použitia 

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov len v cudzom jazyku, nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 

u k l a d á 

 

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

vo výške 450,- EUR, slovom: štyristopäťdesiat 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: 

02080818.  

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 – ZONA-GTP s.r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 500,- €, 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 17.05.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania Priemyselný tovar, Hlavná 190/103, Slovenské Nové Mesto 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 nachádzali celkom 2 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 7,70 €, u ktorých nebol zabezpečený preklad písomných informácií 

o vlastnostiach, spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 

výrobkov 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 napadnutého rozhodnutia č. P/0208/08/18 zo dňa 21.08.2018, ako aj konania, 

ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny 

orgán zistil, že prvostupňový správny orgán v časti porušenia ustanovenia § 13 zákona 

o ochrane spotrebiteľa nesprávne posúdil skutkový stav a právny stav. Odvolací orgán po 

dôkladnom oboznámení sa so skutkovým stavom veci ustálil, že skutočnosť, že v čase kontroly 

sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 7,70 €, u ktorých 

nebol zabezpečený preklad písomných informácií o ich vlastnostiach (§ 11 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa) z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, 

nie je dôvodom na uloženie sankcie v tejto časti porušenia ustanovenia § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Odvolací orgán však považuje skutkový stav za spoľahlivo zistený a správne 

právne posúdený vo vzťahu k ostatnej časti porušenia ustanovenia § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď účastník konania porušil povinnosť uvádzať písomne poskytované informácie 

podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď 

v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 

7,70 €, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností, a to uvádzanie 

písomne poskytovanej informácie o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

z nesprávneho použitia výrobkov len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. Odvolací orgán vzhľadom na vyššie uvedené zmenil výrokovú časť napadnutého 

rozhodnutia tak, ako je uvedené v predmetnom rozhodnutí. Zároveň v rozsahu uvedenej zmeny 

mení aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí. 

Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k zúženiu rozsahu porušenia povinnosti podľa  

§ 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán pristúpil aj k primeranej zmene výšky 

postihu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dôvod na zrušenie 

napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

 Povinnosťou účastníka konania bolo uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 10a 

až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník 

konania porušil.      

 Dňa 17.05.2018 v prevádzkarni Priemyselný tovar, Hlavná 190/103, Slovenské Nové Mesto 

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 nachádzali 2 druhy výrobkov spolu v celkovej hodnote 7,70 €, u ktorých boli 

informácie o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 

výrobkov uvedené len v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov: 



- 2 ks Unitox LÉGY ÉS SZNYOGIRTÓ AEROSZOL, sprej proti muha i komaraca, sprej 

za muhe in komarie 200 ml á 1,96 €/ks, obal obsahoval písomné informácie v 3 cudzích 

jazykoch (HU, HR/BIH, SLO). Písomné informácie o spôsobe použitia, o podmienkach 

skladovania, bezpečnostné informácie, pokyny na likvidáciu odpadu a tiež pokyny pre 

likvidáciu tlakových nádob boli uvedené len v cudzích jazykoch (HU, HR/BIH, SLO), 

napr. v slovinskom jazyku takto: „Navodilo za uporabo: Pred uporabo dozo dobro 

pretresite. Kazalet postavite ...... Opozorilo: Pazite, da sprej ne pride v stik z jedilnim 

priborom, otroškimi igračami in hrano. Č pride v stik s kožou, operite z milom in obilo 

vode ...... Rok uporabe in skladiščenije: Hranite v suhem in hladnem prostoru ....... 

Ekološka toxičnost: Ostanka proizvoda in embalaže ne zavrzite v živo voda kanalizacio 

....... Opasnost: Izuzetno zapalivji aerosol ......“ . Chemická zmes má CLP klasifikáciu 

s GHS piktogramami GHS02, GHS09 s textom v 3 cudzích jazykoch napr.: Zelo lahko 

vnetljiv aerosol.  

- 2 ks ROVATOXX sprej proti osám 200 ml á 1,89 €/ks, obal obsahoval písomné 

informácie v cudzom jazyku maďarskom. Písomné informácie o spôsobe použitia, 

o podmienkach skladovania, bezpečnostné informácie, pokyny na likvidáciu odpadu 

a tiež pokyny pre likvidáciu tlakových nádob boli uvedené len v maďarskom jazyku 

takto: „Darázs zárt és nyílt térben való irtására alkalmas. Szabad forgalmú írtoszer ...... 

Használati utasítás: Használat előtt alaposan felrázandó! Várjuk meg, amíg ....... 

Figyélmeztetések: Élelmiszertől elkűlőnítve száraz, ...... Szembe kerűles esetén: Tőbb 

percig tartó óvatos ....... Toxikologiai kőzponthoz vagy orvoshoz ....... Lenyelés esetén: 

a szájat ki kell őblíteni. Tilos hánytatny ..... Figyelem! FOKOZATTAN 

TŰZVESZÉLYES AEROSZOL! Propan - butan hajtogázas! Az edényben tulnyomaz 

uralkodik: Ho hatásara megrepedhed. ......“. Chemická zmes má CLP klasifikáciu s GHS 

piktogramami GHS02 (Tűzveszély), GHS09 (Kőrnyezeti veszély), GHS07 (Veszély) 

s textom výstražného upozornenia v cudzom jazyku maďarskom.   

 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 správne 

orgány sú povinné v konaní postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými 

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

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

návrhy. Účastník konania má taktiež za to, že správne orgány sú povinné sa svedomite 

a zodpovedne zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez 

zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu 

veci. Účastník konania uvádza, že pri predmetnej kontrole došlo k nedorozumeniu medzi jeho 

zamestnancom pani ... a inšpektorom vykonávajúcim kontrolu. Uvedené dva výrobky nemali 

registračné číslo pridelené centrom pre chemické látky a prípravky, za čo zodpovedá dodávateľ 

a nie účastník konania. Účastník konania má za to, že jeho zamestnanec nie je oprávnený konať 

v jeho mene. Podľa vyjadrenia účastníka konania bol jeho zamestnanec požiadaný 

o predloženie nadobúdacích dokladov, čo v prípade jedného dotknutého výrobku (Unitox) aj 

spravil a pri druhom výrobku (ROVATOXX) zaslal účastník konania nadobúdací doklad e-

mailom prvostupňovému správnemu orgánu, pričom všetky výrobky boli okamžite stiahnuté 

z predaja. Účastník konania zároveň uviedol, že jeho zamestnanec prítomný v čase kontroly 

nebol vyzvaný k predloženiu slovenského návodu, preto to nie je uvedené ani v inšpekčnom 

zázname. Ak by bol jeho zamestnanec vyzvaný na predloženie tohto návodu v štátnom jazyku, 

tak by uvedené ihneď oznámil účastníkovi konania tak, ako to bolo aj pri predchádzajúcej 

kontrole zo strany SOI. Účastník konania namieta, že uvedené štítky mal dodané od dodávateľa, 



tieto však boli spadnuté na vedľajšej polici. Účastník konania uvádza, že disponuje širokým 

sortimentom priemyselného tovaru cca 5 000 druhov a nemôže každý deň kontrolovať, či nie 

je nejaký štítok spadnutý z tovaru. Účastník konania poznamenáva, že pri preberaní tovaru 

kontroluje štítky od dodávateľa a nikdy nepredáva tovar bez slovenského návodu, nakoľko 

v prípade chýbajúceho štítku ho jeho zamestnanec prikladá k tovaru, ak štítok nenájde, tovar 

sťahuje z predaja. Ďalším dôkazom je podľa vyjadrenia účastníka konania aj skutočnosť, že 

z uvedených výrobkov sa nepredal ani jeden kus, to znamená, že ho určite nepredal nikomu bez 

slovenského návodu. Účastník konania ďalej uviedol, že sa nestotožňuje s výškou uloženej 

pokuty a pokladá ju za neprimerane vysokú vzhľadom na závažnosť porušenej povinnosti. 

Účastník konania má za to, že postih za správny delikt musí mať silu odradiť od nezákonného 

postupu aj iné právnické osoby, ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných povinností a takýto 

účinok však môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chránenému záujmu včas a vecne 

správne vyvodený. To podľa účastníka konania znamená, že správny orgán musí prihliadnuť 

na primeranosť sankcie pokiaľ ide o závažnosť protiprávneho konania a jeho následky 

a individuálne posúdi postih za správny delikt podľa okolností toho-ktorého prípadu. Účastník 

konania namieta, že správny orgán pri určení sankcie vybočil z medzí a hľadísk ustanovených 

zákonom. Podľa názoru účastníka konania mal správny orgán vykonať rozsiahlejšie 

dokazovanie (napr. zadovážením hospodárskych výsledkov v sankcionovanom období alebo 

zisku z predaja inkriminovaného tovaru). Účastník konania v tejto súvislosti poukazuje na 

skutočnosť, že správny orgán konal pri vydávaní rozhodnutia svojvoľne a napadnuté 

rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia, čím 

bolo účastníkovi konania odňaté právo na spravodlivý proces. Záverom účastník konania 

navrhuje, aby odvolací orgán zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému 

správnemu orgánu na ďalšie konanie.   

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

prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia. 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.  

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za 

porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. K argumentom účastníka konania, že pri predmetnej 

kontrole došlo k nedorozumeniu medzi jeho zamestnancom a inšpektorom vykonávajúcim 

kontrolu, keďže jeho zamestnanec prítomný v čase kontroly nebol vyzvaný k predloženiu 

slovenského návodu, preto to nie je uvedené ani v inšpekčnom zázname, odvolací orgán 

uvádza, že ich považuje za subjektívne, právne bezpredmetné a nepravdivé. Odvolací správny 

orgán k uvedenému uvádza, že z obsahu inšpekčného záznamu, s ktorým bol zamestnanec 

účastníka konania riadne oboznámený, jednoznačne vyplýva, že v prevádzkarni účastníka 

konania neboli predložené žiadne príbalové letáky obsahujúce požadované informácie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Uvedenú skutočnosť zamestnanec účastníka konania, 

ktorý bol prítomný pri kontrole, žiadnym spôsobom nespochybnil a ani nenamietal, keďže vo 

vysvetlivke na str. 4 inšpekčného záznamu uviedol: „Všetky uvedené výrobky – 2 druhy som 

ihneď stiahla do skladu a nebudem ich predávať. Záznam odovzdám majiteľovi spoločnosti. 

Vysvetlivku som prečítala, súhlasím s ňou a iné nemám čo dodať“.   

 K námietkam účastníka konania, že uvedené štítky mal dodané od dodávateľa, tieto však 

boli spadnuté na vedľajšej polici, že disponuje širokým sortimentom priemyselného tovaru cca 

5 000 druhov a nemôže každý deň kontrolovať, či nie je nejaký štítok spadnutý z tovaru, a že 

pri preberaní tovaru kontroluje štítky od dodávateľa a nikdy nepredáva tovar bez slovenského 

návodu, odvolací orgán uvádza, že ich považuje opätovne za právne irelevantné a subjektívne. 

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. 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 tvrdeniu účastníka konania, že jeho zamestnanec nie je oprávnený konať v jeho mene, 

odvolací orgán uvádza, že podľa § 16 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak 

nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. V zmysle ustanovenia 

§ 16 Obchodného zákonníka je daná fikcia zákonného zástupcu, za ktorého je považovaná 

každá osoba, ktorá koná v prevádzkarni podnikateľa, ak je druhý konajúci v dobrej viere, 

že ide o podnikateľa, to znamená, že nevie, že tam konajúca osoba nie je k takémuto 

konaniu oprávnená. Ustanovenie § 16 Obchodného zákonníka predpokladá priame konanie 

osôb v objekte, kde podnikateľ prevádzkuje predmet svojej činnosti a má chrániť 

dobromyseľnosť tretích osôb, t. j. na základe uvedeného má odvolací orgán za to, že 

zamestnanec účastníka konania - asistentka predaja pani ..., ktorá bola osobne prítomná pri 

kontrole, mala možnosť vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam uvedeným v inšpekčnom 

zázname a namietať ich, čo však neurobila.  

 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. 

 K argumentu účastníka konania, že z uvedených výrobkov sa nepredal ani jeden kus, to 

znamená, že ho určite nepredal nikomu bez slovenského návodu, 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.     

 Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane 

spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom 

neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol 



povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI 

je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným 

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

dňa 17.05.2018. 

 Odvolací orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdeniami účastníka konania, že správny orgán 

konal pri vydávaní rozhodnutia svojvoľne a napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné pre 

nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia, čím bolo účastníkovi konania odňaté 

právo na spravodlivý proces. Z odôvodnenia rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že hlavným 

podkladom rozhodnutia bola kontrola vykonaná inšpektormi SOI zo dňa 17.05.2018, tak ako je 

to uvedené v samotnom odôvodnení rozhodnutia. Výstup z kontroly tvorí inšpekčný záznam, 

ktorý mal k dispozícii aj samotný účastník konania. Odvolací orgán považuje ďalej za potrebné 

uviesť, že podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán 

uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 

hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe 

ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich 

vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“ Cit. ustanovenie stanovuje správnemu orgánu 

povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia skutočnosti, ktoré boli pre rozhodnutie správneho 

orgánu podkladom. Správny poriadok v danom smere rieši materiálnu stránku veci, keď 

samotné podklady, z ktorých dané skutočnosti vychádzajú sú obsiahnuté v príslušnom 

spisovom materiáli, do ktorého má účastník konania možnosť v priebehu správneho konania 

nazrieť. Odvolaciemu orgánu však v tomto ohľade nedá nespomenúť, že prvostupňový správny 

orgán vo svojom rozhodnutí popísal postup správneho orgánu vychádzajúci z jednotlivých 

podkladov z chronologického hľadiska, keď bolo uvedené najskôr zistenie správneho orgánu 

vychádzajúce z inšpekčného záznamu a následne začatie správneho konania. Na základe 

uvedeného má odvolací orgán za to, že prvostupňový správny orgán presne uviedol, ktoré 

skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a samotné podklady pre rozhodnutie sú súčasťou 

spisovej dokumentácie, čo je v súlade so zákonom. V prípade, ak mal účastník konania v 

priebehu konania záujem oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi, mohol využiť svoje právo 

na nazretia do spisu podľa ust. § 23 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého „Účastníci 

konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 

výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu 

zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom“, pričom účastník konania svoje 

právo do vydania rozhodnutia nevyužil. Odvolací orgán taktiež uvádza, že kontrolou SOI sa 

zisťuje skutkový stav vyskytujúci sa na mieste v čase výkonu kontroly a jeho následné 

zaznamenanie do inšpekčného záznamu. Pri kontrole je účasť osoby vystupujúcej na strane 

kontrolovanej osoby nevyhnutná, a preto pri kontrole uskutočňovanej v takých prevádzkach, 

ako je napríklad prevádzka účastníka konania, nie je potrebná prítomnosť štatutárneho 

zástupcu, ale osoby znalej pomerov na prevádzke, a preto bola aj kontrola správne uskutočnená 

za prítomnosti zamestnanca účastníka konania a ten mal jednoznačne možnosť v závere 

kontroly uviesť svoje vyjadrenie k spísanému skutkovému stavu, pri zisťovaní ktorého bol 

osobne prítomný, a teda mal možnosť namietať nesprávnosť skutkového stavu. Na základe 

uvedeného má odvolací orgán za to, že tvrdenia účastníka konania uvádzané v odvolaní sú 

účelové s cieľom zbaviť sa objektívnej zodpovednosti za preukázané porušenie zákona. 

Odvolací orgán má tiež za to, že nie je dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia, nakoľko 

správny orgán postupoval v súlade so zákonmi. Prvostupňový správny orgán nekonal ani 

v rozpore so zásadou súčinnosti v správnom konaní, splnil si všetky svoje zákonné povinnosti 

a účastníkovi konania v žiadnom prípade neuprel možnosť vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia.  

 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 § 13 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. K uvedenému ešte odvolací správny orgán 

poznamenáva, že Správny poriadok zakotvuje povinnosť správneho orgánu v odôvodnení 

reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu rozhodnutia. Právo 

na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny orgán je povinný dať na každý 

argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti správneho 

orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na konkrétny prípad. 

V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné, že prvostupňový 

správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej úvahy. Správna úvaha, 

resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho 

orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za 

najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. V danom prípade možno 

hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc (discretionary power), na základe 

ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri prijímaní rozhodnutia, pričom si môže vybrať 

z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré pokladá za najvhodnejšie. Na základe 

tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho orgánu rozhodnutie vydané na základe 

zákonom povolenej správnej úvahy.   

 K námietkam účastníka konania, že uloženú pokutu pokladá za neprimerane vysokú 

vzhľadom na závažnosť porušenej povinnosti, a že správny orgán pri určení sankcie vybočil 

z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, pričom mal podľa názoru účastníka konania 

vykonať rozsiahlejšie dokazovanie, napr. zadovážením hospodárskych výsledkov 

v sankcionovanom období, odvolací orgán uvádza, že sa s nimi absolútne nestotožňuje. 

Odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu 

predchádzalo, nenašiel dôvod na zrušenie uloženej sankcie. Odvolací orgán zásadne nesúhlasí 

s námietkou účastníka konania, že správny orgán vybočil pri určení sankcie z medzí a hľadísk 

ustanovených zákonom. 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 zrušiť 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. 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. Pokiaľ ide 

o tvrdenie účastníka konania, že správny orgán mal vykonať rozsiahlejšie dokazovanie, 

odvolací orgán už len dopĺňa, že vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. Zároveň je 

potrebné uviesť, že dôkazný prostriedok – inšpekčný záznam bol získaný v súlade so zákonom 

a v štádiu jeho získania nedošlo k žiadnym procesnoprávnym vadám, keď inšpektori SOI 

postupovali štandardným a zaužívaným spôsobom vhodným pre daný typ kontroly. Odvolací 

orgán vyhodnotil dôkaz vyplývajúci z uvedeného dôkazného prostriedku, teda obsah 

inšpekčného záznamu ako relevantný, významný a dostačujúci pre konštatovanie o porušení 

povinnosti, za nedodržanie ktorej zodpovedá účastník 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 povinnosti, spôsob a následky 

porušenia povinnosti. 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 nachádzali vyššie uvedené 2 

druhy výrobkov v celkovej hodnote 7,70 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený 

preklad písomne poskytnutých informácií o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov 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. Podľa správneho 



orgánu je nezanedbateľná aj skutočnosť, že uvedením údajov o spôsobe použitia len v cudzom 

jazyku, by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa nevhodným používaním či údržbou 

výrobku. 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. 

 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 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. 


