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/0504/99/2018

Dňa : 13.06.2019

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 AGENTREAL, s.r.o.,
sídlo – Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice, IČO: 44 050 381, v zastúpení – ..., kontrola internetovej
stránky účastníka konania www.agentreal.sk a prevádzkarne účastníka konania – Realitná
kancelária Agent Real, Hrnčiarska 2/A, Košice začatá dňa 12.03.2018 a ukončená dňa
01.06.2018 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj, Vrátna 3, Košice proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0185/08/18, 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 1500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 v spojení s § 8 ods. 1 písm. d) vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa
§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0185/08/18, zo dňa
21.08.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej
len „SOI“) uložil účastníkovi konania – AGENTREAL, s.r.o.- peňažnú pokutu vo výške 1500,EUR pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 4 v spojení
s § 8 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bola dňa 12.03.2018 začatá kontrola prevádzkarne účastníka konania Realitná kancelária Agent Real, Hrnčiarska 2/A, Košice a internetovej stránky účastníka
konania www.agentreal.sk. Kontrola bola ukončená dňa 01.06.2018 v sídle Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice.
V priebehu predmetnej kontroly bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nedodržal
zákaz používať nekalé obchodné praktiky a nedodržal zákaz používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nepoužívať nekalé obchodné

praktiky a nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník
konania porušil.
V priebehu obdobia výkonu kontroly SOI dňa 10.04.2018 boli zo strany účastníka konania
predložené nasledovné podklady: Ponuka nehnuteľností zverejnená na internetovej stránke
www.agentreal.sk konkrétne Priestranný 3 – izbový byt v novostavbe, ..., ktorá bola konateľke
účastníka konania predložená SOI a vytlačená z predmetnej internetovej stránky, pričom bolo
rukou dopísané: 3i. byt na ul. ..., meno majiteľa + tel., kontakt; Výpis z katastra nehnuteľností
Okres Košice IV - list vlastníctva č. ..., rukou dopísané – súhlas p ... a tel. kontakt; Výpis
z Katastra nehnuteľností Okres Gelnica – list vlastníctva č. .., rukou dopísané – súhlas majiteľa
a tel. kontakt; doklad Technické parametre – rodinný dom Chata na Výslní Sever, ... a Výpis
z katastra nehnuteľností – list vlastníctva č. ...; Výpis z Katastra nehnuteľností Okres Levoča –
list vlastníctva č. ... a rukou dopísané – Maklér ..., byt je predaný vlastníkom + tel. kontakt;
Reklamačný poriadok; Cenník služieb (Príloha č. 18 k inšpekčnému záznamu zo dňa
12.04.2018); Formulár – Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti. Dňa 16.05.2018
bola správnemu orgánu doručená zo strany účastníka konania Zmluva o sprostredkovaní
predaja nehnuteľnosti zo dňa 25.10.2017. Kontrola bola ukončená dňa 01.06.2018 v sídle
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna
3, Košice prerokovaním obsahu inšpekčného záznamu a jeho odovzdaním kontrolovanej osobe.
V rámci predmetnej kontroly bolo inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako
predávajúci v Cenníku služieb doručenom SOI dňa 10.04.2018 uviedol nejednoznačnú
informáciu o cene za poskytované služby – odmeny za sprostredkovanie – províziu. Cena za
poskytnuté služby bola určená len dolnou hranicou, pričom neboli uvedené kritériá pre
stanovenie výšky ceny poskytovanej služby.
CENNÍK SLUŽIEB AGENTREAL, s.r.o.
„Provízia RK sa odvíja od výšky ceny nehnuteľnosti a to takto:...Viac ako 5000 EUR za
nehnuteľnosti, ktoré sa predávajú vo vyššej cene ako 150 000 EUR. Výška provízie závisí aj od
dohody so záujemcom o predaj nehnuteľnosti, prípadne so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti.“
Obchodná praktika spočíva v uvedení nejednoznačnej informácii o cene za poskytované
služby, preto ju treba kvalifikovať ako klamlivú, pretože zapríčiňuje alebo je spôsobilá
zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil. Klamlivosť obchodnej praktiky závisí od okolnosti, že je nepravdivá, pretože
obsahuje nesprávnu informáciu alebo je celkovo spôsobilá uviesť do omylu priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny.
Kontrolou obsahu zmluvných podmienok v Zmluve o sprostredkovaní predaja
nehnuteľnosti zo dňa 25.10.2017 (ďalej aj „Zmluva“), uzatvorenej so spotrebiteľom sa zistilo,
že účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého
predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď
účastník konania v článku VIII. Záverečné ustanovenia, bod 8.1., v článku V. Výška a splatnosť
provízie, bod 5.4, bod 5.7, v článku VI. Zmluvná pokuta, bod 6.1 uvádzal podmienky spôsobilé
založiť výraznú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa, čím ho v danom prípade jednostranne znevýhodnil. Spotrebiteľ v dobrej viere
uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie
a ponúkané služby koná profesionálne a s odbornou starostlivosťou, čo zodpovedá poctivému
prístupu v podnikaní. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy
vystupuje v slabšej pozícií v porovnaní s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch
v medziach zákona bola poskytnutá zvýšená ochrana.
VIII. Záverečné ustanovenia, 8.1
„Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe § 262 Obchodného zákonníka sa dohodli, že ich
záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.“

Vo vyššie uvedenom článku ide o ustanovenia, ktoré zapríčiňujú značnú nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a zároveň táto
neprijateľná podmienka nebola individuálne dojednaná, čím účastník konania v danom prípade
jednostranne spotrebiteľa znevýhodnil.
V zmysle § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu
vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne
nezakazuje a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť.
Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj
všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú
sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné
dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú
neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne
použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného
práva.
Uvedená zmluvná podmienka je v rozpore s ustanoveniami § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
keďže zákon vyžaduje prednostné použitie ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich
právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, ak je to na prospech spotrebiteľa a nie
prednostné použitie ustanovení Obchodného zákonníka, tak ako uvádzal účastník konania
v časti VIII.
V. Vyhláška a splatnosť provízie, 5.4, 5.7
„Sprostredkovateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške provízie:...e) uzavrie do jedného roka
odo dňa ukončenia tejto zmluvy o sprostredkovaní kúpnu či inú scudzovaciu zmluvu zo
záujemcom – kupujúcim, ktorého vyhľadal sprostredkovateľ alebo uzavrie kúpnu či inú
scudzovaciu zmluvu s treťou osobou, ktorá je prepojenou osobou so záujemcom o predaj
nehnuteľnosti, ktorú vyhľadal sprostredkovateľ.“ „Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj
za predpokladu, že k podpisu zmluvy došlo po skončení platnosti tejto dohody, ak k uzavretiu
kúpnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa v lehote jedného roka
po uplynutí platnosti tejto zmluvy.“
Vo vyššie uvedených článkoch ide o ustanovenia, ktoré zapríčiňujú značnú nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a zároveň táto
neprijateľná podmienka nebola individuálne dojednaná, čím účastník konania v danom prípade
jednostranne spotrebiteľa znevýhodnil.
Odvolací správny orgán uvádza § 774 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého
sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu
uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol
výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Uvedená podmienka vytvára predpoklad
k vzniku nároku na províziu alebo na zmluvnú pokutu prislúchajúcu účastníkovi konania aj
v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dôjde až po ukončení platnosti dohody, pričom k uzavretiu
zmluvy sa nevyžaduje priame pričinenie účastníka konania, čo je v rozpore s uvedeným § 774
Občianskeho zákonníka. Odvolací orgán zároveň konštatoval, že stanovenie dĺžky trvania
zmluvného vzťahu, vzhľadom na znenie ďalších zmluvných podmienok, ktoré upravujú dobu
trvania platnosti zmluvy je pre spotrebiteľa nevhodné a nezrozumiteľné. Podľa bodu 2.4
Zmluvy je zmluva uzatváraná na dobu určitú v trvaní 6 mesiacov, avšak v druhej vete tohto
bodu je uvedené, že po uplynutí 6 mesiacov sa zmluva opakovane predlžuje o ďalšie tri mesiace
až do doby, keď dôjde k vypovedaniu tejto zmluvy. „Zmluvu možno takto predĺžiť nanajvýš
dvakrát.“ Zároveň účastník konania uvádzal v článku VII. Zánik zmluvy v bode c), že možnosť
vypovedania zmluvy je prípustná najskôr po uplynutí 6 mesiacov, pričom dĺžka výpovednej
doby je 10 dní. K uvedenému správny orgán uvádza § 53 ods. 4 písm. n) Občianskeho
zákonníka, podľa ktorého sa za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
považujú najmä ustanovenia, ktoré spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú

sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi
priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy.
Takáto úprava zmluvných podmienok, v spojení s vyššie uvedenou podmienkou v bode 5.7
vykazuje znaky neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve zapríčiňujúci hrubý
nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. V zmysle § 53
ods. 4 písm. k) Občianskeho zákonníka sa za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej
zmluve považujú najmä ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj
záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho
záväzku.
VI. Zmluvná pokuta, 6.1
„Záujemca sa zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny
nehnuteľnosti podľa č. II, bodu 2.3 v prípade, ak záujemca poruší ktorúkoľvek z povinností
stanovených mu touto zmluvou alebo ak sprostredkovateľ poskytne nepravdivú informáciu.
Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní odo dňa obdržania výzvy k uhradeniu pokuty.
Uhradením pokuty nie je dotknuté právo sprostredkovateľa na úhradu nevyhnutných nákladov,
ktoré s predmetom zmluvy súvisia.“
Podmienka uvedená v bode 6.1 je neprijateľná, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach
a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, vzhľadom na skutočnosť, že
v prípade nesplnenia záväzku je povinný k úhrade zmluvnej pokuty iba spotrebiteľ, pričom
účastník konania takúto povinnosť v žiadnom prípade nemá. V zmysle uvedenej podmienky
má spotrebiteľ povinnosť uhradiť neprimerane vysokú pokutu ako sankciu za nesplnenie svojho
záväzku, čo je v rozpore s § 53 ods. 4 písm. k) Občianskeho zákonníka.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Účastník konania vo svojom odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu uvádza, že
predmetné rozhodnutie je vydané na základe nesprávneho posúdenia zisteného skutkového
stavu. Pri kontrole účastník konania predložil SOI Zmluvu o sprostredkovaní, ktorá sa týkala
sprostredkovania predaja nehnuteľnosti medzi právnickými osobami: „...A z tohto dôvodu sa
táto musí riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona 513/1991 a to konkrétne § 642
a násled., z toho hľadiska aj Záväzné pokyny a opatrenia nemožno pokladať za právne
relevantné.“
Z dôvodu aplikácie Obchodného zákonníka a z toho dôvodu, že správnemu orgánu bola
predložená vzorová zmluva je logické, že v zmluve uvedená 0% provízia z kúpnej ceny, keďže
k dohode o tejto provízí dochádza až pri podpise zmluvy a až následne sa dopisuje do zmluvy.
Nemožno vytýkať tento rozpor v zmluve, pretože je pri uzatvorení zmluvy odstránený.
Ohľadom zmluvy uzatvorených medzi realitnou kanceláriou – účastníkom konania a fyzickými
osobami – spotrebiteľmi v zmysle § 774 Občianskeho zákonníka účastník konania uvádza, že
rešpektuje vo svojej činnosti všetky záväzné pokyny a opatrenia uložené SOI a sú zapracované
v zmluvách o sprostredkovaní predaja alebo kúpy nehnuteľností. Účastník konania prijal
opatrenia na zabránenie vzniku zistených nedostatkov.
Účastník konania je teda toho názoru, že SOI pri ukladaní pokuty nesprávne vyhodnotila obsah
predloženej zmluvy, ktorá sa týkala obchodno-záväzkového vzťahu medzi právnickými
osobami a nie medzi účastníkom konania a fyzickou osobou v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa. SOI sa bez akéhokoľvek vysvetlenia rozhodla, že táto zmluva sa riadi zákonom č.
250/2007 Z. z., pričom táto zmluva bola vzorová a z jej obsahu nemožno odvodiť takéto závery.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie o udelení pokuty sa zaoberalo skutočnosťami,
ktoré nie sú predmetom zákona č. 250/2007 Z. z., a nemožno sním spájať sankcie.

Všetky ostatné nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly SOI a preto je udelená pokuta
neprimerane vysoká a nesúvisiaca s predmetom kontroly a zistenými skutočnosťami. Účastník
konania žiada, aby odvolací správny orgán zrušil napadnuté rozhodnutie alebo znížil výšku
pokuty na sumu zodpovedajúcej závažnosti porušenia povinností.
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave ako príslušný správny orgán preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Z podkladov k rozhodnutiu jasne
vyplýva, že účastník konania porušil zákazy, uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, čo
bolo zistené v rámci vykonanej kontroly SOI.
Odvolací správny orgán k námietke účastníka konania konštatuje, že účastník konania
doručil správnemu orgánu dňa 16.05.2018 Zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti zo
dňa 25.10.2017 čím reagoval na výzvu správneho orgánu zo dňa 09.04.2018, v ktorej SOI
okrem iného žiadala poskytnúť zo strany účastníka konania uzatvorenú písomnú zmluvu
o sprostredkovaní s konkrétnym spotrebiteľom. Účastník konania v priebehu kontroly SOI
poskytol, či už vzor zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti – predtlačený formulár,
ale aj konkrétnu Zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti zo dňa 25.10.2017
uzatvorenú medzi účastníkom konania a ďalším subjektom-spotrebiteľom. Správny orgán
nemal dôvod mať pochybnosti o tom, že Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti zo
dňa 25.10.2017 nebola uzatvorená so spotrebiteľom. Účastník konania taktiež neposkytol iný
typ formulára – zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti alebo inú uzatvorenú zmluvu
s konkrétnym spotrebiteľom. Tieto dokumenty obsahovali ustanovenia, s ktorými mal
spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah.
Odvolací správny orgán nemôže súhlasiť ani s námietkou účastníka konania ohľadom
nemožnosti aplikácie zákona o ochrane spotrebiteľa na obchodnú činnosť účastníka konania
v predmetnom prípade. Zákon o ochrane spotrebiteľa v § 1 ods. 2 upravuje svoju pôsobnosť:
„Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na
území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej
republiky.“ Niet pochybností v tomto prípade o tom, že účastník konania, či už priamo
poskytuje služby spotrebiteľom alebo im ponúka svoje služby prostredníctvom reklamy alebo
svojej internetovej stránky. Túto skutočnosť potvrdzujú aj predmety obchodnej činnosti
účastníka konania.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred
neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Odvolací orgán ďalej zastáva názor, že ustanovenie o voľbe Obchodného zákonníka pre úpravu
práv a povinností zmluvných strán je neprijateľnou podmienkou, spôsobilou založiť zjavný
nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, keďže
niet žiadneho ekonomického dôvodu, ktorý by spotrebiteľa, ktorý nemá možnosť ovplyvniť
obsah zmluvných podmienok, viedol, resp. nútil k tomu, aby svoj vzťah s poskytovateľom
služieb podriadil pod ustanovenia Obchodného zákonníka. Správny orgán má za to, že
favorizovanie režimu Obchodného zákonníka pred právnymi predpismi určenými na ochranu
spotrebiteľa neprimerane znevýhodňuje spotrebiteľa. Odvolací orgán má za to, že Obchodný
zákonník podľa § 1 ods. 1 prioritne upravuje vzťahy medzi podnikateľmi. Je nepochybne
dôležitou skutočnosťou, či daný vzťah spadá pod režim Občianskeho zákonníka alebo pod
režim Obchodného zákonníka, ktorého úprava je pre spotrebiteľa oveľa nepriaznivejšia ako
ochrana poskytnutá Občianskym zákonníkom, čím bolo zhoršené postavenie spotrebiteľov vo
vzťahu k zvýšenej právnej ochrane zabezpečenej právnym režimom Občianskeho zákonníka.
Odvolací správny orgán ohľadom námietky účastníka konania súvisiacej s 0% províziou
uvádza, že v tomto prípade porušenia zákona bol posudzovaný samotný postup určenia,

výpočtu ceny -provízie, ktorý bol príslušným správnym orgánom vyhodnotený za nekalú
obchodnú praktiku.
Vyššie uvedený spôsob informovania spotrebiteľa o spôsobe výpočtu odmeny za poskytnuté
služby zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny, tak ako bolo
uvedené účastníkom konania v jeho Cenníku služieb. Informácia o cene poskytovanej služby
nebola určená jednoznačne, cena bola určená iba jej dolnou hranicou, pričom účastník konania
neuviedol žiadne kritéria pre spôsob výpočtu skutočnej ceny za služby.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 1500,- EUR nie je vzhľadom na
hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. K výške pokuty odvolací
orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu. Závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, ktoré
spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí
inšpektorátu SOI. Správny orgán prihliadol aj na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej
ujmy. Pri ukladaní výšky pokuty správny orgán zobral do úvahy, že preskúmaním obchodných
podmienok boli v čase kontroly zistené viaceré vyššie uvádzané porušenia zákonom
ustanovených zákazov. Výška pokuty je primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na
dolnej hranici zákonnej sadzby. Odvolací správny orgán tvrdenia uvádzané účastníkom konania
vo svojom odvolaní posúdil ako subjektívne a také, ktoré nemôžu mať podstatný vplyv na
výšku uloženej pokuty. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na následky
porušení zákonných povinností. Zároveň pri určení výšky pokuty postupoval správny orgán
v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 správneho
poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v
skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname. Za
zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih účastníka konania
za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon. Pri určovaní výšky
pokuty bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Druhostupňový správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa
uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa
§ 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov
uloží pokutu do 166 000 eur.“
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy porušenie zákazu použiť nekalé
obchodné praktiky a porušenie zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo taktiež prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania
vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany. Požiadavka
ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je
pretavená do zákazu používania nekalých obchodných praktík, pričom v predmetnom prípade
nebola naplnená. Správny orgán ďalej prihliadol na skutočnosť, že použitím nekalej obchodnej
praktiky, ktorá je zakázaná, boli porušené práva spotrebiteľa priznané mu zákonom o ochrane

spotrebiteľa. Porušenie zákazu nekalých obchodných praktík hodnotí správny orgán ako
závažné vzhľadom na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi. Klamlivým konaním došlo ku
zhoršeniu postavenia spotrebiteľa. V dôsledku uvedeného klamlivého konania, v zmysle
ktorého informácia o cene poskytovanej služby bola určená nejednoznačne, môže priemerný
spotrebiteľ prijať rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.
Odvolací orgán má za to, že používanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských
zmluvách je závažným zásahom do práv spotrebiteľa chránených zákonom, na čo odvolací
správny orgán pri určovaní výšky pokuty taktiež prihliadol. Predmetné konanie je o to
závažnejšie, keď aj v jeho dôsledku dochádza k porušeniu ekonomického záujmu spotrebiteľa.
Účastník konania tým, že nesprávne zakladal prednosť zmluvných ustanovení Obchodného
zákonníka pred Občianskym zákonníkom použil neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorou
spôsobil výrazný nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa. Taktiež ostatné vyššie uvedené neprijateľné zmluvné podmienky vniesli do
vzťahu medzi účastníkom konania a spotrebiteľom výrazný nepomer v právach a povinnostiach
v neprospech spotrebiteľa.
Účastník konania pri svojej činnosti neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľskej zmluve
upieral spotrebiteľovi legitímne práva a v neprospech spotrebiteľa spôsobil značnú
nerovnováhu zmluvného vzťahu. Bolo prihliadnuté na výskyt viacerých neprijateľných
podmienok v spotrebiteľskej zmlúv, na ich obsah ako aj na mieru, akou neprimerane závažným
spôsobom zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadal na charakter uzatvorenej zmluvy, ktorá má
charakter spotrebiteľskej zmluvy, s ustanoveniami ktorej sa síce spotrebiteľ mal možnosť
oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah. Správny orgán prihliadol
na skutočnosť, že účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil svoje postavenie silnejšej
zmluvnej strany, keď do spotrebiteľskej zmluvy zakotvil neprijateľné podmienky.
Odvolací orgán zároveň zobral do úvahy, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené
nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska miery
zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých
zákonom stanovených podmienok poskytovania služieb bez ohľadu na okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS - 01850818.
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/0352/99/2018

Dňa : 20.06.2019

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 – Alfa Reality SK s.r.o.,
so sídlom: Hrnčírikova 1481/4A, 958 01 Partizánske, IČO: 46 687 874, kontrola vykonaná
dňa 11.10.2017 v prevádzke účastníka konania - Alfa Reality SK s.r.o., Hrnčírikova 1481/4A,
Partizánske, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0336/03/2017 zo dňa 14.06.2018, 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,- EUR, slovom: päťtisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. b), § 4
ods. 2 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b), § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 vyššie citovaného
zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti, ako aj v príslušnej časti odôvodnenia m e n í tak, že
časť výroku, ktorým bolo konštatované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. b) a § 4
ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vypúšťa
a
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b), § 18 ods. 1
a § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa účastníkovi
konania – Alfa Reality SK s.r.o., so sídlom: Hrnčírikova 1481/4A, 958 01 Partizánske, IČO:
46 687 874, kontrola vykonaná dňa 11.10.2017 v prevádzke účastníka konania - Alfa Reality
SK s.r.o., Hrnčírikova 1481/4A, Partizánske, v zmysle § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 1.000,- EUR, slovom: jedentisíc eur. Uloženú
pokutu je účastník konania 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, VS03360317.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trenčíne pre
Trenčiansky kraj uložil účastníkovi konania – Alfa Reality SK s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške
5.000,- € pre porušenie povinností podľa § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c), § 15 ods. 1
písm. a), § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 11.10.2017 v prevádzke účastníka konania
- Alfa Reality SK s.r.o., Hrnčírikova 1481/4A, zameranej na prešetrenie spotrebiteľského
podania evidovaného pod číslom ... (opätovne zaevidované pod č. ...), zistené porušenie zákazu

upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, porušenie zákazu
používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, porušenie povinnosti trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť sídlo predávajúceho a meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne; porušenie povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi a pre porušenie povinnosti viesť evidenciu
o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe
vybavenia reklamácie, poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie a na požiadanie orgánu
dozoru ju predložiť na nazretie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote
odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia č. P/0336/03/2017 zo dňa 14.06.2018, ako aj
konania, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, odvolací orgán zistil dôvod na zmenu
prvostupňového rozhodnutia. Odvolací orgán po dôkladnom oboznámení sa so skutkovým
stavom veci dospel k názoru, že účastník konania nemôže byť sankcionovaný za porušenie
ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa z dôvodu
preklúzie práva. Podľa ust. § 24 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Konanie o uložení
pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti
podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov podľa odsekov 1 a 3, a do desiatich rokov podľa
odseku 2 odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložiť najneskôr do
štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“ Z dôvodu, že prvostupňový
správny orgán odvodzoval porušenie ustanovení § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c) zákona
o ochrane spotrebiteľa na základe Rezervačnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti zo dňa
02.06.2014, možnosť uloženia postihu za vyššie uvedené ustanovenia uplynula dňa 02.06.2018.
Nakoľko uvedenou zmenou rozhodnutia došlo k upusteniu od sankcionovania povinností
vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, a tým
aj k zúženiu rozsahu protiprávneho konania, ktorým bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa,
odvolací orgán pristúpil aj k primeranej zmene výšky postihu, a to tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dôvod na úplne zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací
orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania bolo na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
uviesť sídlo predávajúceho a meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne;
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie; čo účastník
konania porušil.
Dňa 11.10.2017 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 120/2016 (opätovne zaevidované pod č.
361/2016) v prevádzke Alfa Reality, Hmčírikova 1481/4A, Partizánske, ktorú prevádzkuje
spoločnosť Alfa Reality SK s. r. o., sídlo 958 01 Partizánske, Hmčírikova 1481/4A, ako
poskytovateľ služieb (ďalej aj ako „účastník konania“) na základe spotrebiteľského podnetu
zaevidované pod číslom 120/2016 a opätovne pod číslom 361/2016. Inšpektori SOI v čase
kontroly dňa 11.10.2017 zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola označená sídlom
predávajúceho a menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Inšpektori
SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 ods. 1 písm. a)
a písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.

Inšpektori SOI v čase kontroly dňa 11.10.2017 ďalej zistili, že v prevádzke nebol na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi umiestnený reklamačný poriadok. Inšpektori SOI
teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Ďalej pri kontrole dňa 11.10.2017 inšpektori SOI zistili, že evidencia o reklamáciách, ktorá
má obsahovať zákonom predpísané náležitosti (údaj o dátume uplatnenia reklamácie, údaj
o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie),
nie je v prevádzkarni vedená, účastník konania ju v čase kontroly nepredložil. Inšpektori SOI
teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho viesť evidenciu
o reklamáciách, ktorá má predpísané údaje a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na
nazretie, pričom evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia
reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení
reklamácie. Tým porušil § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie ust. § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b),
§ 18 ods. 1 a § 18 ods. 10 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, účastník konania ako
predávajúci (poskytovateľ služby) v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom
rozsahu zodpovedá.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky podľa § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b), § 18
ods. 1 a § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa.
V podanom odvolaní Sprostredkovateľ - účastník konania uviedol, že uložená pokuta je
nezodpovedajúca stavu a charakteru porušenia zákona. V rezervačnej zmluvy zo dňa
02.06.2014 tlačovou chybou nebola uvedená zmluvná pokuta na strane Sprostredkovateľa.
V rezervačnej zmluve, ktorú spoločnosť Alfa Reality SK s.r.o. používa, sa uvádza:
Článok VI.
Dojednanie o zmluvnej pokute
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške Rezervačného poplatku za porušenie
nižšie uvedenej povinnosti Záujemcu Záujemcom:
- Záujemca je povinný dostaviť sa k uzavretiu Sprostredkovanej zmluvy v touto zmluvou
dohodnutom termíne a mieste v zmysle článku V bod 2 tejto zmluvy, a Sprostredkovanú zmluvu
uzavrieť.
Okamihom porušenia vyššie opísanej povinnosti Záujemcu Záujemcom, vznikne
Sprostredkovateľovi voči Záujemcovi nárok na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške
Rezervačného poplatku a Záujemca sa zaväzuje túto pokutu Sprostredkovateľovi zaplatiť do 7
dní od vzniku nároku na jej zaplatenie. Za účelom zaplatenia zmluvnej pokuty podľa
predchádzajúcej vety je Sprostredkovateľ oprávnený jednostranne započítať si zmluvnú pokutu
so zaplateným Rezervačným poplatkom, s čím Záujemca podpisom tejto zmluvy výslovne
súhlasí. Zmluvná pokuta slúži najmä na pokrytie nákladov Sprostredkovateľa vzniknutých
v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, a to najmä na náhradu za stratu času, počas ktorej
Sprostredkovateľ nesprostredkoval predaj Nehnuteľnosti iným záujemcom - tretím osobám
počas Doby rezervácie. Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu tejto zmluvy
Sprostredkovateľovi nevznikne, alebo zanikne, ak dôjde počas Doby rezervácie k uzavretiu
Sprostredkovanej zmluvy .
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške Rezervačného poplatku za porušenie
nižšie uvedenej povinnosti Sprostredkovateľa Sprostredkovateľom:
- Sprostredkovateľ počas Doby rezervácie nesprostredkuje predaj Nehnuteľnosti iným
záujemcom. Okamihom porušenia vyššie opísanej povinnosti Sprostredkovateľa
Sprostredkovateľom, vznikne Záujemcovi voči Sprostredkovateľovi nárok na zaplatenie

dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške Rezervačného poplatku a Sprostredkovateľ sa zaväzuje
túto pokutu Záujemcovi zaplatiť do 7 dní od vzniku nároku na jej zaplatenie.
Vo vzorovej rezervačnej zmluve, ktorá bola v tom čase umiestnená na webovom sídle
www.alfareality.sk účastníka konania a bola dostupná všetkým spotrebiteľom je správne znenie
článku VI. Dojednanie o zmluvnej pokute. Používanie tejto rezervačnej zmluvy s uvedenou
zmluvnou pokutou na strane Sprostredkovateľa môže Sprostredkovateľ potvrdiť podpísanými
rezervačnými zmluvami s inými spotrebiteľmi. V prípade, že má spotrebiteľ dôvod domnievať
sa, že mu prináleží vrátenie rezervačného poplatku mal by písomne kontaktovať
Sprostredkovateľa. V prípade, že sa nedá dojednať dohoda prospešná pre obe strany má
možnosť navrhnúť riešenie veci v občianskoprávnom konaní.
Inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly nebola prevádzka označená sídlom predávajúceho
a menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Prevádzkareň
Sprostredkovateľa je umiestnená vo frekventovanej časti mesta. Žiaľ neprispôsobivým
správaním niektorých návštevníkov susediacej barovej prevádzky dochádza k odstráneniu
označenia prevádzkarne Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ dbá na opätovné umiestnenie
označenia prevádzky v rámci svojich časových možností a prítomnosti v prevádzke.
Inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly nebol na viditeľnom mieste umiestnený reklamačný
poriadok. V tom čase bol reklamačný poriadok umiestnený na viditeľnom mieste na webovom
sídle Sprostredkovateľa. Keďže Záujemci - spotrebitelia prevažne nenavštevujú kamennú
prevádzku Sprostredkovateľa, ale jeho webové sídlo je pre spotrebiteľa jednoduchšie takýmto
spôsobom oboznámiť sa s reklamačným poriadkom Sprostredkovateľa.
Inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly nebola v prevádzke umiestnená evidencia
o reklamáciách. Evidenciu o reklamáciách má Sprostredkovateľ v elektronickej forme. Každá
reklamácia sa eviduje elektronicky a v prípade potreby je prevedená do tlačenej podoby.
Nakoľko žiadne reklamácie Sprostredkovateľ v tom čase neevidoval, nebola tlačená podoba
potrebná. Z uvedeného má účastník konania za to, že správny orgán nepreskúmal podkladový
materiál v celom rozsahu a dospel k nesprávnemu záveru, že protiprávny skutkový stav bol
spoľahlivo preukázaný. Správny orgán uložil neadekvátnu až likvidačnú pokutu, ktorá nie je
primeraná zistenému stavu.
K tomu odvolací orgán uvádza, že ako príslušný správny orgán preskúmal podkladový
materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol
zo strany SOI mimo rozsahu dôvodov zmeny rozhodnutia spoľahlivo preukázaný. Z podkladov
k rozhodnutiu jasne vyplýva, že účastník konania porušil povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a)
a písm. b), § 18 ods. 1 a § 18 ods. 10, uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, zistené pri
vykonanej kontrole SOI zo dňa 11.10.2017.
K podanému odvolaniu a argumentu o porušení povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a)
a písm. b) neprispôsobivým správaním návštevníkov susediacej prevádzky odvolací orgán
uvádza, 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.
K tvrdeniu účastníka konania, že reklamačný poriadok mal umiestnený na svojom webovom
sídle, keďže záujemci – spotrebitelia prevažne nenavštevujú jeho kamennú prevádzku odvolací
orgán uvádza, že účastník konania bol vo svojej kamennej prevádzke povinný zabezpečiť, aby
reklamačný poriadok bol na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Odvolací orgán
považuje argument účastníka konania, že reklamačný poriadok mal umiestnený na svojom
webovom sídle za subjektívny, nakoľko účastník konania nemusel mať možnosť pripojenia sa
na internetovú stránku účastníka konania z rôznych príčin (absencia mobilného telefónu,
vybitie batérie, chyba pripojenia, a pod.), pričom aj v prípade požiadavky spotrebiteľa

na zamestnanca účastníka konania o nahliadnutie napr. do monitoru by nebola naplnená
zákonná požiadavka, ktorá vyžaduje, aby reklamačný poriadok bol na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi, t. j. aby reklamačný poriadok bol priamo dostupný bez akejkoľvek
ďalšej aktivity spotrebiteľa.
K vyjadreniu účastníka konania, že „evidenciu o reklamáciách má v elektronickej forme,
pričom každá reklamácia sa eviduje elektronicky a v prípade potreby je prevedená do tlačenej
podoby“ odvolací orgán uvádza, že v Inšpekčnom zázname zo dňa 11.10.2017 bolo na str. 3
konštatované, že „evidencia reklamácii nebola vedená.“ Následne, v liste Vyjadrenie ku
kontrole zo dňa 11.10.2017 účastník konania uviedol, že „hneď po ukončení kontroly ... bola
založená kniha reklamácií.“ Na základe uvedeného má odvolací orgán za preukázané, že v čase
kontroly účastník konania neviedol evidenciu o reklamáciách. K tvrdeniu účastníka konania, že
„nakoľko žiadne reklamácie v tom čase neevidoval, nebola tlačená podoba potrebná“ odvolací
orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje predávajúcemu povinnosť viesť
evidenciu o reklamáciách bez ohľadu na počet reklamácií. Tvrdenie účastníka konania o tom,
že do času kontroly v kontrolovanej prevádzke nebola uplatnená žiadna reklamácia, preto
nebolo možné vzhľadom na absenciu evidencie reklamácií žiadnym spôsobom overiť.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pričom zmenená pokuta vo výške 1.000,- € nie je
vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu, pričom ju nie
je možné v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. K výške pokuty ďalej odvolací orgán
uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu
postihu. Pri ukladaní výšky pokuty správny orgán zobral do úvahy, že u účastníka konania bolo
zistené porušenie viacerých zákonných povinností. Odvolacím orgánom zmenená výška pokuty
je preto primeraná zisteným skutočnostiam, pričom je zároveň uložená na dolnej hranici
zákonnej sadzby.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
11.10.2017 s výnimkou odvolacím orgánom vypustených porušení zákona o ochrane
spotrebiteľa. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za
zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani
dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na
zrušenie vydaného rozhodnutia. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní dôvod na zrušenie
napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 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. Neoznačením prevádzkarne sídlom predávajúceho a menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie
z hľadiska zabezpečenia riadneho poskytovania služieb.
Odvolací orgán prihliadol pri ukladaní výšky pokuty aj na možný následok neuvedenia
reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni
účastníka konania, ktorý je nutné považovať za relevantný nástroj z hľadiska informácií pre
spotrebiteľa ohľadne spôsobu a procesu uplatňovania zodpovednosti za vady poskytnutej
služby, nakoľko by mal obsahovať informácie podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa
a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Absenciou reklamačného poriadku bol
spotrebiteľ ukrátený na svojom práve na informácie a zároveň bol tento nedostatok spôsobilý
privodiť mu majetkovú ujmu v kontexte prípadného uplatňovania si práva zo zodpovednosti

za vady poskytnutej služby. Minimálne náležitosti reklamačného poriadku upravuje § 18
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom ich úlohou je uľahčiť spotrebiteľovi reklamačný
proces a objasniť mu jeho práva v súvislosti s uplatňovaním si zodpovednosti za vady
poskytnutej služby.
Odvolací orgán ďalej vzal do úvahy aj skutočnosť, že nevedením evidencie spotrebiteľských
reklamácií predávajúci sťažil činnosť správneho orgánu, nakoľko táto plní funkciu zdroja
informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti ohrozenia oprávnených záujmov
spotrebiteľov prípade výskytu vád výrobkov alebo služieb.
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. Odvolací orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať
podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, 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 bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je 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/0474/99/2018

Dňa : 13.05.2018

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – ARW, s.r.o., sídlo – Galantská cesta 658,
Dunajská Streda 929 01, IČO: 43 801 943, kontrola vykonaná dňa 10.03.2018 v prevádzkarni
– Cukráreň Wagner, Hlavná 28/7, Dunajská Streda, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0191/02/2018, 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 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 4
ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0191/02/2018, zo dňa
08.08.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ARW, s.r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1
písm. k) a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
10.03.2018 v prevádzkarni – Cukráreň Wagner, Hlavná 28/7, Dunajská Streda zistené, že
účastník konania porušil povinnosť predávať výrobky v správnej miere; povinnosť pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým
ako spotrebiteľ odošle objednávku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; povinnosť riadne informovať spotrebiteľa
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
a o vykonávaní záručných opráv a ta tým účelom zabezpečiť 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 predávať výrobky v správnej
miere; pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa
pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach
a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv a ta tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník konania porušil.
Dňa 10.03.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkami Cukráreň Wagner, Hlavná 28/7, Dunajská Streda, ktorú
v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa prevádzkoval účastník konania.
Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého boli zakúpené výrobky: 2 x 38 ml Finlandia vodka á 1,90 €/40 ml.
Alkoholické nápoje podané v úžitkovom skle bez objemovej čiarky boli preliate do odmerného
valca s platným úradným overením č. 120/16. Po premeraní objemu alkoholických nápojov v
odmernom valci a zohľadnení tolerancie 1 ml na preliatie bolo zistené, že v skutočnosti bolo
podaných v oboch prípadoch iba 38 ml alkoholického nápoja. Nedodržaním deklarovanej miery
podaného alkoholických nápojov bol spotrebiteľ poškodený o sumu celkom 0,18 €. Uvedeným
konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
predávajúcemu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej miere.
Zároveň bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti
alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkami sa v čase kontroly nenachádzali informácie
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník
konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Taktiež bolo zistené, že v prevádzkami sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe
reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom
a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok.
Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.
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 zistený nedostatok.
V podanom odvolaní zo dňa 07.09.2018 účastník konania k porušeniu § 4 ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že identické meracie poháre používajú aj na ostatných 3
prevádzkach od roku 2008 a pri iných kontrolách boli miery podaných nápojov dodržané. Ako
cukráreň predávajú zanedbateľné množstvo alkoholu a od začiatku podnikania je zákazník na
prvom mieste. K reklamačnému poriadku uviedol, že je pravdou, že v deň kontroly nebol
vyvesený na stene, ale nachádzal sa na mramorovom pulte spolu s ostatnými tabuľkami
o zložení zákuskov a zmrzliny. K zákonu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
účastník konania uviedol, že nemal dostatočné informácie o tomto zákone. Záverom poukazuje
na to, že pri následnej kontrole ukázal kontrolórom všetky informačné tabuľky, ktoré obsahujú
informácie o reklamačnom postupe, ako aj o alternatívnom riešení sporov a boli uznané za
správne formulované a vyhovujúce. Účastník konania žiada o prehodnotenie stanovenej výšky
pokuty.

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci
v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo
preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je
rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.
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 § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci je povinný pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom.“
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci je povinný spotrebiteľa
riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.“
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie
a porušenia práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov, čím bol znížený rozsah
práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane spotrebiteľa.
K námietkam účastníka konania uvádzaným v odvolaní, odvolací orgán uvádza, že
predmetné skutočnosti sú výlučne subjektívneho charakteru, na ktoré správny orgán pri
posudzovaní zodpovednosti účastníka konania ani pri určení výšky pokuty neprihliada. Je
potrebné zdôrazniť, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa zodpovedá za porušenie povinností, ktoré mu z predmetného zákona vyplývajú,
objektívne, a teda bez ohľadu na okolnosti, ktoré daný výsledok (porušenie zákona) spôsobili,
ako aj bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť). Pre posúdenie danej veci je relevantný
objektívny výsledok vykonanej kontroly, v danom prípade spoľahlivo zistené porušenie
zákona, ktoré sám účastník konania priznáva. Ostatné okolnosti (používanie meracích pohárov
od roku 2008; reklamačný poriadok odložený na mramorovom pulte namiesto vyvesenia na
stene; nezodpovednosť zamestnancov; nevedomosť o zákone o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov) nemajú na zodpovednosť účastníka konania žiaden vplyv. Odvolací
orgán nezohľadnil subjektívne skutočností, ktoré uvádza účastník konania v odvolaní a má
zato, že účastník konania ako zamestnávateľ a predávajúci objektívne zodpovedá za porušenie
povinnosti zamestnancov a bolo jeho povinnosťou už pri vzniku podnikateľskej činnosti
vykonať zaškolenie zamestnancov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonnej povinnosti.
Nedodržaním deklarovanej miery podávaného alkoholického nápoja došlo k predraženiu
nákupu a k vážnemu poškodeniu ekonomických záujmov spotrebiteľa. Porušením povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere po zohľadnení tolerancie vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v celkovej hodnote 0,18 €, čím bolo porušené právo
spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov.
K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná
osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu.“. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania –

dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod
prehodnotenia či odpustenia výšky uloženej pokuty.
V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie uloženej pokuty, odvolací orgán
odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán
v prípade zistenia porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie
v zákonom stanovenom rozsahu. Vzhľadom na uvedené nie je možné pristúpiť k účastníkom
konania požadovanému zníženiu uloženej pokuty. Čo sa týka samotnej výšky sankcie odvolací
orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania,
závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú
správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje
k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny
orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím
na vzniknuté či hroziace následky spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom
uložená odôvodnene, v adekvátnej výške v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty
očakáva represívno-výchovný účinok.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadal. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname
zo dňa 10.03.2018.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa pri určení výšky uloženej pokuty
správny orgán prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia
povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti predávať výrobky v správnej miere. Na
strane predávajúceho došlo k bezdôvodnému obohateniu sa v čiastke 0,18 €. Nakoľko účelom
zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, nie je zanedbateľná
skutočnosť, že nedodržaním deklarovanej miery alkoholického nápoja došlo k majetkovej ujme
spotrebiteľa, pričom správny orgán prihliadol aj na výšku tejto majetkovej ujmy, ktorú
nemožno považovať za zanedbateľnú.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na nedodržanie informačných
povinností v rozsahu stanovenom zákonom a to neposkytnutím informácie spotrebiteľovi
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred
uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane
jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov.
Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu
informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto

informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že vykonanou kontrolou
bolo ďalej jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť predávajúceho, ktorá mu
vyplýva z § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa preukázateľne nesplnil, keď spotrebiteľa
neinformoval prostredníctvom reklamačného poriadku o podmienkach, spôsobe reklamácie
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva pre predávajúceho povinnosť riadne, to znamená
v súlade s právnymi predpismi, informovať spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach
uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená
povinnosť o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľa určenou formou a to
prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý sa má nachádzať v prevádzkarni na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci si preto nesplní povinnosť v zmysle
tohto zákonného ustanovenia, ak reklamačný poriadok nemá vypracovaný vôbec alebo ak
v reklamačnom poriadku určí podmienky uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v rozpore
s právnymi predpismi, prípadne ak reklamačný poriadok, aj keď ho má vypracovaný, ale tento
sa nachádza na mieste, ktoré nie je pre spotrebiteľa viditeľné alebo dostupné. Uvedeným
konaním je marený účel zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným
z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana práva na informácie.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia sa pri určení výšky pokuty vzalo do úvahy, že
účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný
dodržiavať všetky zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa stanovené podmienky podnikania, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne,
tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobil ich porušenie. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške s cieľom,
aby plnila preventívnu funkciu vo vzťahu k účastníkovi konania.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS01910218.
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/0547/99/2018

Dňa : 03.07.2019

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 – FE-LE MARK TRADE s. r. o., sídlo:
Nová 308, 946 01 Kameničná, IČO: 45 481 539, kontrola vykonaná dňa 24.07.2018
v prevádzkarni – FE-LE MARK TRADE, Hlavná 25, Kameničná, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0220/04/18, zo
dňa 12.10.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 10a
ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0220/04/18, zo dňa 12.10.2018
potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – FE-LE MARK TRADE s. r. o.– peňažnú pokutu vo
výške 500,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1
písm. a) a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa
24.07.2018 v prevádzkarni – FE-LE MARK TRADE, Hlavná 25, Kameničná zistené, že
účastník konania porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na
základe objednávky spotrebiteľa pred tým ako spotrebiteľ odošle objednávku, spotrebiteľovi
jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť sídlo predávajúceho;
povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov
o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a ta tým účelom
zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo pred uzavretím zmluvy alebo
ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým ako spotrebiteľ odošle
objednávku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť
sídlo predávajúceho; riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv a za
tým účelom zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi;
čo účastník konania porušil.
Dňa 24.07.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – FE-LE MARK TRADE, Hlavná 25, Kameničná.
V čase kontroly dňa 24.07.2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bola zakúpené: 1 ks Šauma šampón á 1,75 EUR/ks, 1 ks Hippo masážna špongia á 0,39 EUR/ks.
V čase kontroly dňa 24.07.2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola v čase
výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená sídlom predávajúceho.
V čase kontroly dňa 24.07.2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzkarni sa v čase
kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V podanom odvolaní zo dňa 14.10.2018 účastník konania uvádza, že nedostatky zistené
kontrolou boli okamžite odstránené. Je si vedomý toho, že následné odstránenie nedostatkov
nemá vplyv na jeho zodpovednosť za porušenie zákona. S prihliadnutím na závažnosť a čas
odstránenia zistených nedostatkov žiada o zníženie vyrubenej pokuty. V prípade účastníka
konania sa jedná o rodinnú firmu, ktorá prevádzkuje malú predajňu potravín, čím zabezpečuje
živobytie rodiny. Dodáva, že výška uloženej pokuty by ohrozila existenciu firmy a mohla by
byť likvidačná pre firmu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti účastník konania žiada
správny orgán, aby s prihliadnutím na závažnosť a rýchlosť odstránenia nedostatkov,
následkom ktorých mu bola uložená povinnosť zaplatiť pokutu, povolil úľavu z tejto sankcie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci
v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo
preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je
rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.
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) vyššie spomenutého zákona: „Na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania
fyzickej osoby.“
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Predávajúci je povinný spotrebiteľa
riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.“

K námietkam účastníka konania uvádzaným v odvolaní, odvolací orgán uvádza, že
predmetné skutočnosti sú výlučne subjektívneho charakteru, na ktoré správny orgán pri
posudzovaní zodpovednosti účastníka konania ani pri určení výšky pokuty neprihliada. Je
potrebné zdôrazniť, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa zodpovedá za porušenie povinností, ktoré mu z predmetného zákona vyplývajú,
objektívne, a teda bez ohľadu na okolnosti, ktoré daný výsledok (porušenie zákona) spôsobili,
ako aj bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť). Pre posúdenie danej veci je relevantný
objektívny výsledok vykonanej kontroly, v danom prípade spoľahlivo zistené porušenie
zákona, ktoré sám účastník konania priznáva. Ostatné okolnosti nemajú na zodpovednosť
účastníka konania žiaden vplyv. Odvolací orgán nezohľadnil subjektívne skutočností, ktoré
uvádza účastník konania v odvolaní a má zato, že účastník konania ako predávajúci je povinný
poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej
podnikateľskej činnosti. Finančné pomery účastníkov konania zákon neumožňuje zohľadňovať,
sú subjektívneho charakteru a nemajú vplyv na rozhodnutie o uložení pokuty.
K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná
osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu.“. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania –
dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod
prehodnotenia či odpustenia výšky uloženej pokuty.
V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o zníženie uloženej pokuty odvolací orgán
uvádza, že pokuta bola uložená v dolnej hranici a odvolací orgán ju považuje za primeranú
vzhľadom na dané porušenie povinnosti. Odvolací orgán odkazuje na § 24 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán v prípade zistenia porušenia povinností
povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu. Čo sa týka
samotnej výšky sankcie odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo prihliadnuté najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane
mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že
pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku represívnu. Represívna funkcia takto
uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov spotrebiteľa chránených zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi
stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k charakteru
zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky spôsobené
spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške
v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-výchovný účinok.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadal. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname
zo dňa 24.07.2018.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky.

Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa pri určení výšky uloženej pokuty
správny orgán prihliadol najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia
povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na nedodržanie informačných povinností
v rozsahu stanovenom zákonom a to neposkytnutím informácie spotrebiteľovi o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov). V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy
informovaný o zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane jasnej
a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov. Konaním
účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu informovania
spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov.
Ďalšou rozhodujúcou skutočnosťou, ktorá bola braná do úvahy pri určovaní výšky pokuty
bola skutočnosť, že v čase kontroly nebola prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste označená sídlom predávajúceho. Neoznačením prevádzkarne sídlom predávajúceho
neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie slúžiace na riadnu identifikáciu
predávajúceho. Neoznačenie prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi je spôsobilé sťažiť
spotrebiteľovi kontakt s predávajúcim, a to predovšetkým v prípade uplatňovania si svojich
zákonných práv zo zodpovednosti za vady. Nesplnením informačných povinností účastníka
konania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to
právo na riadne, úplné a pravdivé informácie.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že vykonanou kontrolou
bolo ďalej jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť predávajúceho, ktorá mu
vyplýva z § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa preukázateľne nesplnil, keď spotrebiteľa
neinformoval prostredníctvom reklamačného poriadku o podmienkach, spôsobe reklamácie
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva pre predávajúceho povinnosť riadne, to znamená
v súlade s právnymi predpismi, informovať spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach
uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená
povinnosť o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľa určenou formou a to
prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý sa má nachádzať v prevádzkarni na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci si preto nesplní povinnosť v zmysle
tohto zákonného ustanovenia, ak reklamačný poriadok nemá vypracovaný vôbec alebo ak
v reklamačnom poriadku určí podmienky uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v rozpore
s právnymi predpismi, prípadne ak reklamačný poriadok, aj keď ho má vypracovaný, ale tento
sa nachádza na mieste, ktoré nie je pre spotrebiteľa viditeľné alebo dostupné. Uvedeným
konaním je marený účel zákona vyjadrený v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde jedným
z chránených práv spotrebiteľa je práve ochrana práva na informácie.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia sa pri určení výšky pokuty vzalo do úvahy, že
účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný

dodržiavať všetky zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa stanovené podmienky podnikania, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne,
tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobil ich porušenie. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške s cieľom,
aby plnila preventívnu funkciu vo vzťahu k účastníkovi konania.
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-02200418.
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/0355/99/2018

Dňa : 09.07.2019

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 – HART Slovakia, spol.
s r.o., so sídlom: Rajčany 34, 956 32 Rajčany, IČO: 44 440 324, kontrola vykonaná dňa
31.01.2018 v prevádzke: Autodiely HART Slovakia, spol. s r.o., Levická 5 Nitra, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,
č. P/0049/04/18, zo dňa 28.06.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 400,00 EUR,
slovom: štyristo eur, pre porušenie § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0049/04/18, zo dňa
28.06.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – HART Slovakia, spol. s r.o. – peňažnú pokutu
vo výške 400,- €, pre porušenie ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 31.01.2018 v prevádzke účastníka
konania: Autodiely HART Slovakia, spol. s r.o., Levická 5 Nitra na základe prešetrenia
písomného podnetu spotrebiteľa zistené, že účastník konania porušil povinnosť vybaviť
reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu v lehote nie
dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo účastník konania porušil.
Dňa 31.01.2018 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke účastníka konania: Autodiely
HART Slovakia, spol. s r.o., Levická 5 Nitra. V čase kontroly dňa 31.01.2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 58/2018 zistené, že účastník konania ako
predávajúci nevybavil reklamáciu, ktorú si spotrebiteľ uplatnil dňa 18.12.2017 na autobatériu
Battery 80AH 670A z dôvodu slabého výkonu, v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej

uplatnenia, pričom predmetná reklamácia bola vybavená až dňa 25.01.2018. Predávajúci vydal
spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie – Reklamačný protokol číslo: 16204846 zo
dňa 18.12.2017, ktoré tvorí prílohu podnetu. Predmetná reklamácia bola zaevidovaná
v evidencii o reklamáciách dňa 18.12.2017 pod číslom 16204846. Vedúci prevádzkarne p.
Henrich Magáth predložil ku kontrole storno doklad číslo 15/913 zo dňa 25.01.2018, podľa
ktorého bola spotrebiteľovi vrátená finančná čiastka za predmetný výrobok 66,11 Eur.
Predmetná reklamácia bola vybavená vrátením kúpnej ceny výrobku spotrebiteľovi dňa
25.01.2018.
Za zistený nedostatok účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
Vo svojom odvolaní účastník konania uviedol, že žiada o prehodnotenie výšky pokuty.
Reklamáciu sa snažil doriešiť čo najlepšie voči zákazníkovi, ktorý bol upovedomený, že
reklamácia pravdepodobne nebude uznaná, z dôvodu, že batérie pri teste nevykazovala chyby.
Napriek tomu zákazník trval na vrátení peňazí. Batéria bola teda prevzatá, s tým že sa bude
testovať v rozsahu cca dvoch týždňov (testovanie pre posúdenie stavu batérie je doporučené
vykonávať v rozsahu cca dvoch týždňov pokiaľ batéria vykazuje pri prvotnom testovaní chyby,
aby bolo posúdenie stavu akumulátora čo najpresnejšie). Vzhľadom na vianočné obdobie
a čerpanie dovoleniek sa testovanie batérie predĺžilo, čo si účastník konania uvedomuje, ale
snažil sa danú situáciu riešiť čo najlepšie a čo v najkratšom čase voči zákazníkovi. Po
neúspešných telefonátoch z firemného telefónu, sa obchodný riaditeľ so zákazníkom
skontaktoval zo súkromného telefónu, kde mu bolo oznámené, že si má prísť prevziať hotovosť
za batériu aj napriek tomu, že neboli preukázané jej vady. Vo viere v dobré obchodné vzťahy
a snaha vyjsť zákazníkovi v ústrety bolo vystavené storno dokladu a hotovosť bola vrátená
zákazníkovi. Účastník konania prosí o prehodnotenie výšky pokuty, nakoľko sa snažil danú
situáciu vyriešiť čo najlepšie voči zákazníkovi.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu,
predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa,
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa
§ 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania nespochybňuje zistený
skutkový stav pri kontrole zo dňa 31.01.2018. Účastník konania však žiada o zníženie uloženej
pokuty.
Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po
preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na zníženie výšky
postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií,
blízko minimálnej sadzby, pričom v percentuálnom vyjadrení pokuta nedosahuje ani len 1 %
z celkovej sumy určenej na uloženie postihu. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5

druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací
orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania
pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej
úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj
v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp.
obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií.
Odvolací orgán taktiež poznamenáva, že prvostupňový správny orgán uložil pokutu v nižšej
výške, ako ukladá za obdobné porušenie predmetného ustanovenia zákona o ochrane
spotrebiteľa. To znamená, že prvostupňový správny orgán aj v danom prípade prihliadol na
jednotlivé skutkové okolnosti prípadu a posúdil ho individuálne. 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. Odvolací
orgán uvádza, že vykonanie kontroly vychádzalo zo spotrebiteľského podnetu, ktorý tvrdil
porušenie svojich spotrebiteľských práv, pričom vykonaná kontrola v prevádzke účastníka
konania odhalila nesúlad skutkového stavu zisteného kontrolou s požadovaným stavom podľa
zákona o ochrane spotrebiteľa, a pokuta bola preto udelená v súlade s rozhodovacou praxou
správneho orgánu v obdobných prípadoch, resp. v nižšej výške.
K ostatným námietkam odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným, nakoľko
predmetné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom objektívnej
zodpovednosti, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu, avšak niektoré jeho vyjadrenia boli subjektívneho
charakteru; t. j. účastník konania zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie
porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu
kontroly. K odôvodňovaniu výšky uloženej pokuty sa bude odvolací orgán venovať nižšie
v odôvodnení tohto rozhodnutia.
Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti.
Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej
v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre
určenie výšky pokuty. Odvolací orgán pri ukladaní výšky zobral do úvahy, že účastník konania
porušil ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď porušil právo spotrebiteľa
na riadne a včasné vybavenie reklamácie. Predĺžením doby reklamačného konania účastník
konania znížil rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Spotrebiteľ musel strpieť reklamačné konanie po dobu dlhšiu, ako bolo maximálna doba na
vybavenie reklamácie zo zákona. Spotrebiteľ nebol oboznámený s výsledkom reklamačného
konania včas, pričom nemohol podniknúť ďalšie kroky k vyriešeniu danej problematiky.
Z hľadiska závažnosti a následkov porušenia povinnosti odvolací orgán zobral do úvahy,

že na jednej strane spotrebiteľ v konečnom dôsledku dodatočne získal späť kúpnu cenu
reklamovaného výrobku, avšak na druhej strane až po uplynutí maximálnej zákonnej doby
určenej na vybavenie reklamácie. Odvolací orgán preto súhlasí s výškou uloženej pokuty, keď
prvostupňový správny orgán uložil pokuty na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby
určenej pre ukladanie pokút, pričom uložil pokutu v nižšej výške, ako je odvolaciemu orgánu
známe z rozhodovania iných inšpektorátov v obdobných prípadoch, čím prihliadol na
jednotlivé špecifiká tohto prípadu.
Odvolací orgán má z uvedeného dôvodu 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-00490418.
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/0482/99/2018

Dňa : 20.06.2019

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 – Ing. Anna Horárová, Námestie Biely kríž
1110/5, Bratislava – Nové Mesto, IČO: 36 913 961, v zastúpení – ..., kontrola vykonaná dňa
31.08.2017, 08.03.2018 a 16.03.2018 na adrese Americká 1, Bratislava, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
č. P/0056/01/2018, zo dňa 20.08.2018, 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 § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0056/01/2018, zo dňa
20.08.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ing. Anna Horárová – peňažnú
pokutu vo výške 500,- EUR pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z ust. § 18 ods. 4 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 31.08.2017, 08.03.2018
a 16.03.2018 na adrese Americká 1, Bratislava zistené, že účastník konania porušil povinnosť
predávajúceho vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od jej
uplatnenia.
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 vybaviť reklamáciu
spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od jej uplatnenia.; čo účastník konania
porušil.
Dňa 31.08.2017, 08.03.2018 a 16.03.2018 bola na adrese Americká 1, Bratislava
inšpektormi SOI vykonaná kontrola účastníka konania – Ing. Anna Horárová, Námestie Biely
kríž 1110/5, Bratislava – Nové Mesto, IČO: 36 913 961, zameraná na prešetrenie podnetu
spotrebiteľa p. ..., evidovaného pod č. ... a na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa

a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších
predpisov. Výsledok vykonanej kontroly je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa
31.08.2017 v spojení s inšpekčným záznamom z kontroly zo dňa 08.03.2018 a inšpekčným
záznamom z kontroly zo dňa 16.03.2018.
Pri výkone kontroly a na základe predložených dokladov bolo zistené, že účastník konania
ako správca bytového domu na ulici ... (Zmluva o výkone správy č. ... zo dňa 17.10.2008),
nevybavil reklamáciu spotrebiteľa p. ..., uplatnenú prostredníctvom e-mailu zo dňa 09.06.2016,
odoslaného z e-mailovej adresy ....com s predmetom „Faktury, schôdza“, zameranú na
preverenie úhrad faktúr z FPÚaO, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré
zodpovedá účastník konania.
Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
Účastník konania v podanom odvolaní opätovne poukazuje na skutočnosť, že e-mail ... zo
dňa 09.06.2016 svojim obsahom nie je reklamáciou v zmysle § 2 písm. l) zákona o ochrane
spotrebiteľa. Z obsahu e-mailu ... podľa názoru účastníka konania nespochybniteľné vyplýva,
že nadväzuje na predchádzajúcu bližšie nešpecifikovanú komunikáciu, týkajúcu sa v e-maily
nešpecifikovaného „fakturovania schôdzi a podania žiadosti na stavebný úrad“. Z obsahu
e-mailu ... tiež nespochybniteľné vyplýva, že oznamuje účastníkovi konania právny názor
právnika a teda predkladá mu právny rozbor veci. Z obsahu e-mailu ... tiež podľa názoru
účastníka konania vyplýva, že na základe ním predloženého právneho rozboru žiada
o vyjadrenie sa k danej veci, teda k právnemu posúdeniu veci a že trvá na tom, že bližšie
neurčené a v podaní nešpecifikované faktúry podľa ... nemali byť z fondu opráv uhradené a
žiada nijak nešpecifikované peniaze (ani čo výšky ani čo do právneho titulu) vrátiť do fondu
opráv.
Ako účastník konania v priebehu vykonávania kontroly správnemu orgánu uviedol, ... pred
zaslaním e-mailu zo dňa 06.09.2016 sa u účastníka konania, ako správcu bytového domu ...
telefonicky dotazoval na vybrané položky použité z fondu opráv, kedy mu boli dané aj
odpovede. Účastník konania dodáva, že osobitne v priebehu vykonávania kontroly správnym
orgánom uviedol, že ... bol dňa 12.04.2016 osobne nahliadať do dokumentov týkajúcich sa
správy domu ... a kedy mu v daný deň boli dané odpovede na jeho dotazy vznesené pri
nahliadaní do dokumentov (viď Inšpekčný záznam z 08.03.2018 str. 5). Na túto skutočnosť
účastník konania výslovne poukázal vo Vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania.
Účastník konania zastáva názor, že z následného e-mailu ... zo dňa 06.09.2016 (účastník
konania mal zjavne na mysli dátum 09.06.2016) nie je zrejmé, ktoré konkrétne položky použité
z fondu opráv naďalej napriek predchádzajúcim objasneniam považuje za nedôvodné a čoho
konkrétne sa domáha. Napriek uvedenému správny orgán v prvostupňovom rozhodnutí
konštatuje, že ... ako spotrebiteľ si prostredníctvom e-mailu zo dňa 09.06.2016 uplatnil
reklamáciu zameranú na vady poskytovanej služby – t.j. služby poskytované správcom
bytového domu.
Účastník konania opakovane uvádza, že e-mail ... z 06.09.2016 (účastník konania mal zjavne
na mysli dátum 09.06.2016) nemal charakter reklamácie a ani ho nepovažoval za reklamáciu
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Napriek tomu, že z e-mailu nebolo zrejmé čo
konkrétne po osobnom nahliadnutí ... do dokumentov a objasnení na osobnom vysvetlení
zostáva ... nejasné, tak sa telefonicky dňa 14.06.2016 kontaktoval s ... vo veci predmetného
e-mailu.
Účastník konania dáva do pozornosti odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia na str. 6
a v tejto súvislosti uvádza, že má za to, že zo žiadneho ustanovenia zákona o ochrane
spotrebiteľa nevyplýva predpísaná forma zamietnutia reklamácie. Tvrdenie správneho orgánu,
podľa ktorého „telefonické reagovanie na reklamáciu spotrebiteľa nemožno považovať

za vybavenie reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa“ tak nemá oporu v hmotnom
práve, je neudržateľné a je prejavom prílišného formalizmu. Navyše bez akejkoľvek opory vo
vykonávanom dokazovaní a riadneho odôvodnenia považuje správny orgán jeho tvrdenie za
nepreukázané, pochybné a teda nepravdivé.
Účastník konania poukazuje na skutkový stav a jeho časová súslednosť, ako to vyplýva
z dokazovania v predmetnej veci, je tak podľa jeho názoru nesporé, že:
 Účastník konania predložil vlastníkom bytov Krížna 6, Bratislava „Správu o činnosti
správcu a vyúčtovaní použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia
rozúčtované na jednotlivé byty v dome za rok 2015“ zo dňa 03.03.2016,
 žiadny z vlastníkov bytov nedoručil účastníkovi konania reklamáciu týkajúcu sa
predloženej správy,
 neskôr sa ... opakovane dotazoval na niektoré položky čerpané z fondu opráv, čo mu
bolo vysvetľované,
 následne 12.04.2016 ... osobne nahliadal do dokladov čerpania fondu opráv, kedy mu
boli objasnené dôvody čerpania jednotlivých položiek a kedy námietky ...boli
odmietnuté ako nedôvodné a kedy mu tiež boli dôvody, pre ktoré účastník konania jeho
námietky neuznáva,
 riadne objasnené a preukázané,
 e-mailom zo dňa 09.06.2016 oznámil účastníkovi konania právny názor jeho právnika
na postup správcu, kedy oznámil že žiada vrátiť peniaze a to bez bližšej špecifikácie
o akú sumu a z akého právneho dôvodu sa má jednať,
 dňa 14.06.2016 účastník konania telefonicky kontaktoval ... a mal za to, že tento
konečne pochopil a akceptoval dôvody čerpania prostriedkov z fondu opráv.
Ako sa následne ukázalo, ... odmietal akceptovať vysvetlenia účastníka konania, a tak v tej
istej veci podal riadnu písomnú reklamáciu podaním zo dňa 25.07.2016, na ktorú účastník
konania písomne riadne a včas reagoval. Účastník konania dodáva, že samotný správny orgán
zistil, že táto reklamácia ... je v plnom rozsahu nedôvodná. Tieto skutkové zistenia správny
orgán označil za irelevantné. Uvedené je však podľa názoru účastníka konania relevantné,
nakoľko tým poukázal na skutočnosť, že až podanie ... zo dňa 25.07.2016 je reklamáciou podľa
§ 2 písm. 1) zákona o ochrane spotrebiteľa a povinnosťou správneho orgánu je v zmysle
správneho poriadku riadne a spoľahlivo zistiť celkový skutkový stav, všetky dôkazy vyhodnotiť
nestranne a v ich vzájomnej súvislosti. Má za to, že konanie ... nepochybne vykazuje prvky
šikanózneho konania, na dôvody ktorého účastník konania poukázal v konaní, čo takisto
nemožno opomínať pri spravodlivom posudzovaní a rozhodovaní veci a je preto neudržateľné
v právnom štáte tvrdiť, že pri riadnom zisťovaní skutkového stavu a spravodlivom rozhodovaní
je takýto prvok pre správny orgán irelevantný.
Účastník konania ďalej vo svojom odvolaní poukazuje na § 24 ods. 1 a § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa a taktiež aj na dôvodovú správu k predmetnému zákonu, kde sa uvádza,
že „výška pokuty sa odvodzuje od charakteru, závažnosti, spôsobu a následkov protiprávneho
konania, to znamená, že do úvahy treba brať počet poškodených dĺžku trvania protiprávneho
konania, spôsob poškodenia spotrebiteľov a pod.“
Poukazuje na skutočnosť, že z povahy vecí je zrejmé, že pri porušovaní ustanovení zákona
o ochrane spotrebiteľa môže ísť pri závažných prípadoch, pri ktorých je potrebné uplatniť
sankcie pri horných hraniciach zákonnej sadzby, o také porušovanie, kedy veľký dodávateľ
systematickým, úmyselným alebo podvodným spôsobom môže poškodiť tisíce spotrebiteľov
na svojich právach a spôsobiť im značnú majetkovú alebo inú ujmu, ktorej vyčíslenie by sa
mohlo pohybovať aj v desiatkach tisíc Eur. Uvedené je zrejmé, nakoľko obzvlášť pri veľkých
dodávateľoch tovarov alebo služieb, ktorí podnikajú v Slovenskej republike, títo spravidla majú
zákazníkov v počte aj niekoľko desiatok alebo stoviek tisíc, ktorým môžu svojim prípadným
nezákonným konaním spôsobiť značnú a rozsiahlu ujmu na právach.

Účastník konania konštatuje, že zo Zmluvy o výkone správy č. 2008021 zo dňa 17.10.2008,
založenej v spise vyplýva, že v bytovom dome ... je 12 bytov a žiadny nebytový priestor, kedy
za každý byt patrila účastníkovi konania mesačná odmena za výkon správy vo výške 5,98 Eur,
čo predstavuje celkovú sumu 71,76 Eur mesačne. V predmetnej veci je tak zrejmé, že sa jednalo
o dom s nezvyklo malým počtom bytov, kedy aj odmena správcu bola za celkový bytový dom
nezvyklo nízka, pričom väčšinu úkonov pri správe každého bytového domu je potrebné
vykonávať v rovnakom rozsahu bez ohľadu na počet bytov a nebytových priestorov. Účastník
konania aj kontexte tejto skutočnosti má za to, že uloženie pokuty vo výške 500 Eur je
neprimerane tvrdým postihom.
Závere odvolania účastník konania vzhľadom na uvedené žiada o zrušenie napadnutého
rozhodnutia.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové
skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. Skutočnosti
a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie
sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia.
Podľa ust. § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu,
predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa,
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa
§ 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“
Podľa § 2 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na účely tohto zákona sa rozumie
reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,“
Podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na účely tohto zákona sa rozumie
vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,“
Odvolací orgán k podanému odvolaniu uvádza, že preskúmal podkladové materiály
k predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany
SOI spoľahlivo preukázaný a správne právne posúdený. Účastník konania v podanom odvolaní
uvádza výlučne subjektívne skutočnosti, ktoré na zodpovednosť účastníka konania nemajú
žiaden vplyv. Odvolací orgán v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že zo strany účastníka
konania nebol predložený žiadny relevantný doklad, ktorým by preukázal vybavenie
predmetnej reklamácie spotrebiteľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, a teda účastník konania
žiadnym právne relevantným spôsobom nespochybnil zistené protiprávne konanie.
Odvolací orgán vo vzťahu k námietke účastníka konania, v ktorej uviedol, že e-mail p. ... zo
dňa 09.06.2016 svojim obsahom nie je reklamáciou uvádza nasledovné. Odvolací orgán
preskúmal predmetný e-mail spotrebiteľ p. ... zo dňa 09.06.2016 (odoslaný z e-mailovej adresy
….com s predmetom „Faktury, schôdza“), v ktorom žiadal o preverenie úhrad faktúr z FPÚaO
– spotrebiteľ v úvode predmetného e-mailu namietal: „nakolko ste mi do dnesneho dna
neodpovedali, ako ideme riesit neoznamene fakturovanie Vašich prac, požiadali sme právnika, aby sa
vyjadril k oprávnenosti fakturovania schôdzi a podania žiadosti na stavebný úrad. “ a v závere e-mailu
uviedol: „...trváme na tom, ze faktury nemali byt z fondu oprav uhradene a žiadame vrátenie penazi do
fondu oprav“, a má za to, že z obsahu e-mailu vyplýva, že spotrebiteľ si prostredníctvom hore

uvedeného e-mailu uplatnil reklamáciu zameranú na vady poskytovanej služby – t.j. služby
poskytované správcom bytového domu, a preto bol účastník konania povinný vybaviť
reklamáciu v súlade so zákonom.
Námietke účastníka konania, že z predmetného e-mailu spotrebiteľa nie je zrejmé, ktoré
konkrétne položky použité z fondu opráv naďalej napriek predchádzajúcim objasneniam
považuje za nedôvodné a čoho konkrétne sa domáha a k tvrdeniu, v ktorom uviedol: „Z obsahu
emailu ... tiež vyplýva, že na základe ním predloženého právneho rozboru žiada o vyjadrenie sa
k danej veci, teda k právnemu posúdeniu veci a že trvá na tom, že bližšie neurčené a v podaní
nešpecifikované faktúry podľa ... nemali byť z fondu opráv uhradené a žiada nijak
nešpecifikované peniaze (ani čo výšky ani čo do právneho titulu) vrátiť do fondu opráv.“ uvádza
odvolací orgán nasledovné. V prípade, ak pre riadne vybavenie reklamácie bolo potrebné
doplnenie, resp. bližšie špecifikovanie vytýkaných nedostatkov, bolo v záujme účastníka
konania ako predávajúceho tieto od spotrebiteľa vyžiadať a následne preukázateľne vybaviť
reklamáciu spotrebiteľa v zmysle zákona. Odvolací orgán zároveň zdôrazňuje, že dôkazné
bremeno ohľadom vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa v tomto
prípade nesie práve predávajúci.
Orgán dozoru zároveň dodáva, že reklamáciu možno považovať za vybavenú vtedy, ak
predávajúci vie preukázať, že bolo reklamačné konanie ukončené. Telefonické reagovanie na
reklamáciu spotrebiteľa nemožno považovať za vybavenie reklamácie v zmysle § 2 písm. m)
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací orgán má za to, že tvrdenia účastníka konania vyjadrené v priebehu celého
správneho konania sú tendenčne v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za preukázane porušenie
zákon o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania v úvode odvolania vyslovil názor, že v danom
prípade nešlo o reklamáciu v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a následne tvrdil, že
predmetnú reklamáciu vybavil resp. zamietol telefonicky. Telefonické reagovanie na
reklamáciu spotrebiteľa nemá žiadnu preukaznú hodnotu a nespĺňa tak náležitosti vybavenia
reklamácie v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. V tejto súvislosti poukazuje
odvolací orgán na názor Krajského súdu v Bratislave vyjadrený v rozsudku č. k. 6S/61/2016 zo
dňa 31.05.2017 „... súd navyše poukazuje na § 2 písm. m/ zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
upravuje spôsoby vybavenia reklamácie a ktorý žalobcom poukazovaný spôsob telefonického
vybavenia reklamácie nepozná. Jedným zo spôsobov vybavenia reklamácie je písomná výzva
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Práve upravením týchto spôsobov
vybavenia reklamácie zákonodarca pamätal aj na situácie, kedy je spotrebiteľ pasívny. To
znamená, že ak by žalobca v rámci 30 dňovej lehoty zaslal spotrebiteľovi písomnú výzvu na
prevzatie plnenia (navyše adresa spotrebiteľa v tomto prípade bola žalobcovi známa), došlo by
k vybaveniu reklamácie aj v prípade žalobcom zdôrazňovanej pasivity spotrebiteľa. Podľa § 18
ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa bol žalobca o vybavení reklamácie povinný v lehote 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad. Súd sa na tomto mieste
taktiež stotožňuje s názorom žalovaného, že žalobca žiadnym spôsobom nepreukázal, že by
reklamáciu spotrebiteľa vybavil v zákonnej lehote.
Poukazovanie účastníka konania na reklamáciu spotrebiteľa zo dňa 25.07.2016 považuje
odvolací orgán za irelevantné, nakoľko táto nie je predmetom daného správneho konania.
Pokiaľ ide o námietku účastníka konania týkajúcu sa výšky uloženej pokuty, odvolací orgán
v tejto súvislosti poukazuje aj na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti
ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400 €. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu
odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. 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. Odvolací orgán zdôrazňuje, že prvostupňový správny orgán uložil pokutu
v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a zároveň poukazuje na
skutočnosť, že uvedená pokuta bola uložená v dolnom pásme rozmedzia pre uloženie sankcie
stanoveného podľa § 24 ods. 1 cit. zákona. Odvolací správny orgán sa v rámci odvolacieho
konania zameral aj na preverenie primeranosti sankcie. Po preskúmaní obsahu napadnutého
rozhodnutia odvolací orgán zistil, že prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia
uviedol skutočnosti, ktoré zohľadnil pri určovaní výšky postihu, výška postihu je teda podľa
názoru odvolacieho orgánu riadne odôvodnená a vzhľadom na kritéria, ktoré zohľadnil správny
orgán pri jej určovaní, primeraná skutkovým zisteniam. Po porovnaní výšky pokút uložených
iným účastníkom konania za obdobné porušenia zákona, odvolací orgán zistil, že pokuta
uložená účastníkovi konania nevykazuje neodôvodnené rozdiely v porovnaní s prípadmi iných
podnikateľských subjektov.
V súvislosti s výškou uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi
konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania
a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný postih musí obsahovať aj zložku
represívnu. Represívna funkcia takto uloženej pokuty smeruje k ochrane práv a záujmov
spotrebiteľa chránených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pokutu dostatočne
odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace
následky spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene,
v adekvátnej výške v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívnovýchovný účinok.
V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho ako
predávajúceho zbavovali zodpovednosti za zistený nedostatok.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zmenu, resp. zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na charakter aj závažnosť
protiprávneho konania účastníka konania. Ďalej sa prihliadlo aj na následky zisteného
porušenia zákona, keď konaním účastníka konania došlo na jednej strane k porušeniu
povinnosti predávajúceho vybaviť reklamáciu spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej
uplatnenia a na druhej strane došlo k porušeniu tomu zodpovedajúceho práva spotrebiteľa na
vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, čím došlo k zníženiu rozsahu práv
spotrebiteľa, ktoré mu priznáva zákon o ochrane spotrebiteľa. Uvedeným konaním je dotknuté
právo spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov, čím je zároveň marený účel zákona
o ochrane spotrebiteľa vyjadrený v ust. § 3, kde jedným z chránených práv spotrebiteľa je práve
ochrana jeho ekonomických záujmov. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia sa pri určení
výšky pokuty vzalo do úvahy, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa, je povinný dodržiavať všetky zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej
únie v oblasti ochrany spotrebiteľa stanovené podmienky podnikania, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobil ich porušenie.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň

pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívny, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho odvolací orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku 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, KS-379, VS-00560118.
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/0485/99/2018

Dňa : 13.06.2019

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 – Ing. Darina
Kovačicová – France Direct, miesto podnikania – 91961 Ružindol 411, IČO: 50964895,
kontrola vykonaná dňa 17.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania – Francúzske delikatesy
BRUNO, potraviny, Františkánska 28, Trnava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0209/02/18, zo dňa 14.08.2018,
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) a § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2
správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0209/02/18, zo dňa 14.08.2018

potvrdzuje.
Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj (ďalej len
„SOI“) uložil účastníkovi konania – Ing. Darina Kovačicová – France Direct - peňažnú pokutu
vo výške 400,- EUR pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 17.04.2018, v prevádzkarni: Francúzske
delikatesy BRUNO, potraviny, Františkánska 28, Trnava zistené porušenie povinnosti
predávajúceho pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Rovnako bolo
kontrolou zistené, že v ponuke na predaj sa nachádzali výrobky, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo pred uzavretím zmluvy,
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
a označiť predávané výrobky jednotkovou cenou; čo účastník konania porušil.
Inšpektormi SOI bola dňa 17.04.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania:
Francúzske delikatesy BRUNO, potraviny, Františkánska 28, Trnava, počas ktorej bol
vykonaný kontrolný nákup – 1 ks syr tvrdý, Rana koza, 292 g á 2.90 EUR/ks, 1 ks horčica
Dijonská, 210 g á 1.60 EUR/ks, 1 ks víno biele, Francois Lichtle Riesling á 8.80 EUR/ks pričom
predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym
spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Následne bolo zistené, že 46 druhov výrobkov (Horčica Dijónská, zn. Edmont Fallot, 210g;
Víno biele Francois Lichtle riesling, 75 cl; Víno biele Boison, 75 cl; Víno biele Moulin Baguet
2016, 75 cl; Víno biele Chardonay, zn. Canas, 0.75 cl; Víno biele Joseph Drouhin Saint Veran,
75 cl; Víno biele Liberte Blanc 2017, 75 cl; Králičia terinka s feniklom a rozmarínom, 90 g;
Kačacie oškvarky, 90 g; Mäsový výrobok Rillettes com Toises, 200 g; Pene z kačacej pečene,
190 g; Bravčové koleno v želé, Jarret, 500 g; Víno biele Vintesse, nealkoholické, 75 cl; Víno
ružové Vintesse, nealkoholické, 75 cl; Domáci sirup, zn. Maison, zázvorový, 0.25 l; Domáci
sirup, zn. Maison, pomarančový, 0.25 l, Domáci sirup, zn. Maison, levanduľový, 0.25 l; Domáci
sirup, zn. Maison, citrónový, 0.25 l; Domáci konfit zo šalotky vína a korenia, 120 g; Šampanské
víno, Cossy, 75 cl; Soľné kvety z Camargue, 125 g; Kačacie rillette, 190 g; Kačacia pečeň blok,
130 g; Kačacia pečeň blok, 180 g; Víno červené, Camas Malbec, 75 cl; Víno červené, Eden
Chateau, 75 cl; Víno ružové, Lesuignes, 75 cl; Syr Le Champagney, member au lait cru, 300 g;
Syr Grand fermage aux cristaux de Sel de Mer, 250 g; Syr Ste Maure, kozí syr, 220 g; Sirup
mirabelkový, 25 cl; Sirup limetkový, 25 cl; Sirup ružový, 25 cl; Sirup malinový, 25 cl; Sirup
grenadínový, 25 cl; Káva Colombie, zn. Cafés Querry, 250 g; Káva Guatemala Maya, zn. Cafés
Querry, 250 g; Káva Gout Italica, zn. Cafés Querry, 250 g; Káva Mélange Robuste, zn. Cafés
Querry, 250 g; Káva Inde Malabar, zn. Cafés Querry,250 g; Káva Brésil, zn. Cafés Querry, 250
g; Čokoláda, zn. Klaus, Noir Fourré Praline, 100 g; Čokoláda, zn. Klaus, Lait Fourré a la
Myrtille, 100 g; Čokoláda, zn. Klaus, Lait Fourré Caramel Fondantau, 100 g) nebolo
označených jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou
cenou.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že využíva svoje právo na odvolanie voči
výške udelenej pokuty prvostupňovým rozhodnutím vo veci.
Má za to, že § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa neupravuje dolnú hranicu sankcie, čo
v praxi znamená, že je prípustná aj pokuta v nulovej hodnote. „S ohľadom na závažnosť
porušenia povinností, spôsob a následky porušenia povinností, s prihliadnutím na fakt, že sa
jednalo o prvé porušenie zákona pričom nedostatky boli okamžite odstránené, a tiež s ohľadom
na skutočnosť, že vyššie uvedený § 24 ods. 1 zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
neupravuje spodnú hranicu sankcie mám za to, že pri určovaní výšky sankcie mohol Správny
orgán využiť ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) Zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý
umožňuje udeliť len pokarhanie.“
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave ako príslušný správny orgán preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Z podkladov k rozhodnutiu jasne

vyplýva, že účastník konania porušil povinnosti, uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa,
čo bolo zistené pri vykonanej kontrole SOI zo dňa 17.04.2018.
Odvolací správny orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán
povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Zákon o ochrane spotrebiteľa v § 1 ods. 2 upravuje svoju
pôsobnosť: „Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu
dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území
Slovenskej republiky.“ Zákon o ochrane spotrebiteľa ďalej stanovuje povinnosť pre
predávajúceho definovanú v § 10a ods. 1 písm. k) a taktiež v § 14a ods. 1 zákona, ktoré účastník
konania dňa 17.04.2018 nesplnil. Zákon o ochrane spotrebiteľa ďalej pre prípad porušenia
povinnosti predávajúceho spája s týmto porušením sankcie, ktoré zákon upravuje v § 24 ods. 1:
„Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi
Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.“
Zákon o ochrane spotrebiteľa však neumožňuje pokutu odpustiť, či namiesto uloženia pokuty
udeliť pokarhanie, upozornenie, napomenutie a pod.. Horná hranica pokuty je v takomto
prípade 66 400,- EUR. Odvolací správny orgán pokutu vo výške 400 EUR považuje za uloženú
na dolnej hranici zákonnej sadzby. V prípade správnych deliktov podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa sa uplatňuje objektívna zodpovednosť podnikateľa, bez ohľadu na subjektívnu
stránku správneho deliktu, ktorá sa v tomto prípade neuplatňuje. Zavinenie nie je pojmovým
znakom správneho deliktu podnikateľa. Taktiež zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v § 2
ods. 1 definuje priestupok takto: „Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo
ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone,
ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo
o trestný čin.“ V predmetnom prípade porušenia právnych povinností účastníka konania teda
ide jednoznačne o inú skupinu správnych deliktov ako priestupky, vyššie uvedené konanie je
možné zaradiť do skupiny správnych deliktov fyzických osôb postihované zásadne bez
zavinenia.
Správny delikt porušenia povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa patrí do skupiny
ohrozovacích resp. poruchových deliktov. V prípade tejto skupiny správnych deliktov dochádza
k stanoveniu sankcie bez ohľadu na to, či účastník konania spotrebiteľa skutočne ohrozil alebo
mu spôsobil škodlivý následok.
Odvolací správny orgán hodnotí odstránenie nedostatkov pozitívne, následné odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrole, však nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za
protiprávny stav zistený v čase kontroly. Odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov povinnosťou pre účastníka konania a nie okolnosťou, ktorá by
mohla zbaviť účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie zákona.
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.“ Účastník konania zistený skutkový stav nespochybňuje a nijakým
spôsobom nenamieta ani právne posúdenie tohto skutku prvostupňovým správnym orgánom.
Osobitný predpis v tomto prípade zákon č. 391/2015 Z. z. okrem iného vo svojich
ustanoveniach určuje v akých prípadoch má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Informácia o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným

predpisom musí byť poskytnutá spotrebiteľovi predávajúcim pred uzavretím zmluvy, čo
účastník konania v čase kontroly nezabezpečil.
Podľa § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný
označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená
ak je zhodná s predajnou cenou. § 14a ods. 3 presne definuje prípady výrobkov na ktoré sa
označovanie jednotkovou cenou nevzťahuje. V čase predmetnej kontroly sa v prevádzke
účastníka konania preukázala prítomnosť 46 druhov výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou pričom tieto výrobky mali jednotlivo hmotnosť viac ako 50 g alebo objem
väčší ako 50 ml. V zmysle § 14a takéto výrobky musia byť označené jednotkovou cenou,
pričom zákonodarca v odseku 4) túto povinnosť ešte precizuje, keď ustanovuje, že „predajná
cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.“ Pre upresnenie
odvolací správny orgán uvádza § 2 písm. zb) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
podľa ktorého sa jednotkovou cenou rozumie konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty
a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú
jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku. V okamihu ponuky
výrobku na predaj spotrebiteľovi je nevyhnutné, aby výrobky boli označené informáciou
o jednotkovej cene, na základe ktorej je spotrebiteľ informovaný o tom, koľko za daný výrobok
zaplatí, a ktorá dáva spotrebiteľovi možnosť samostatného výberu spomedzi viacerých
výrobkov.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 400,- EUR nie je vzhľadom na
hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. K výške pokuty odvolací
orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti,
ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty
vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Pri ukladaní výšky pokuty správny orgán
zobral do úvahy, že v prevádzke účastníka konania boli v čase kontroly zistené viaceré
porušenia zákonných povinností. Výška pokuty je primeraná zisteným skutočnostiam a je
uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Odvolací správny orgán tvrdenia uvádzané
účastníkom konania posúdil ako subjektívne a také, ktoré nemôžu mať vplyv na výšku uloženej
pokuty. Správny orgán pri trestaní a ukladaní sankcie za správny delikt právnickej osoby alebo
fyzickej osoby podnikateľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa prihliadol na všetky určujúce
faktory podľa § 24 ods. 5 zákona, avšak pokutu nemohol znížiť v dôsledku prvého porušenia
právnej povinnosti a ostatných tvrdení účastníka konania v jeho odvolaní. Účastník konania je
v tomto prípade ako predávajúci objektívne zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných
právnych predpisov vo svojej prevádzkarni, teda aj zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny
orgán je povinný v prípade zistenia porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa uložiť podľa § 24
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. Odvolací správny
orgán zároveň uvádza § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu
škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov
a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení
zákonom priznaných práv spotrebiteľa, čo v dôsledku protiprávneho konania účastníka konania
nebolo splnené a zabezpečené. Odvolací správny orgán teda konštatuje, že v tomto prípade je
podstatné, že účastník konania nezabezpečil dodržiavanie svojich povinností pri predaji
výrobkov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na následky porušení zákonných povinností. Správny orgán vzal do úvahy aj fakt, že
spotrebiteľovi bolo upreté právo na informácie, tak ako je definované zákonom o ochrane
spotrebiteľa.

Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
17.04.2018. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
účastníka konania za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Druhostupňový správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 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 vzal do úvahy to, že účastník konania porušil
povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným
spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. 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.
Zároveň odvolací správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil aj preukázané porušenie
§ 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ je ukrátený jednak na svojom
práve na informácie a tiež je ohrozené právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, pretože
práve jednotková cena je z hľadiska komparácie kritériom porovnania cien daného výrobku
s inými výrobkami.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02090218.
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/0494/99/2018

Dňa : 13.06.2019

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 – Ružena Nagyová –
Family shop, miesto podnikania – 949 01 Nitra, Stavbárska 24, IČO: 37 076 680, kontrola
vykonaná dňa 24.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania – Textil FAMILY SHOP,
Štefánikova 50, Nitra, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj č. P/0155/04/2018, zo dňa 11.09.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške
500,- EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0155/04/2018, zo dňa 11.09.2018

potvrdzuje.
Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej len „SOI“)
uložil účastníkovi konania – Ružena Nagyová – Family shop - peňažnú pokutu vo výške 500,EUR pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) a § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24.05.2018, v prevádzkarni účastníka
konania: Textil FAMILY SHOP, Štefánikova 50, Nitra zistené porušenie povinnosti
predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Pri kontrole
vykonanej dňa 24.05.2018 bolo taktiež preukázané porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo pred uzavretím zmluvy
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z.
a reklamačný poriadok umiestniť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; čo účastník
konania porušil.
Inšpektormi SOI bola dňa 24.05.2018 vykonaná kontrola v prevádzkarni účastníka konania:
Textil FAMILY SHOP, Štefánikova 50, Nitra, pri ktorej vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup – 1 ks Blúzka á 10 EUR/ks, pričom predávajúci žiadnym spôsobom pred uzavretím
zmluvy neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z.. Následne bolo
inšpektormi SOI zistené, že predávajúci nezabezpečil dodržiavanie povinnosti podľa § 18
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. V čase kontroly SOI sa reklamačný poriadok nenachádzal
v prevádzkarni na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme. Uvedeným
konaním predávajúci porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Účastník konania vo svojom odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu vo veci
P/0155/04/2018, zo dňa 11.09.2018 uvádza, že v roku 2018 v apríli prebiehala rekonštrukcia
predajne a z nedbanlivosti neboli reklamačný poriadok a dokument o alternatívnom riešení
sporov umiestnené na viditeľnom mieste. Účastník konania vníma udelenie pokuty vo výške
500 EUR za veľkú nespravodlivosť. Účastník konania nemal 20 rokov v priebehu svojej
činnosti žiadne spory ani sťažnosti zo strany zákazníkov. Účastník konania ďalej uvádza, že sa
vždy snaží vyjsť v ústrety zákazníkom, že je náročné sa udržať na trhu v obrovskej konkurencií
a každý deň aplikuje zákon v praxi, keď „zákazník dostáva informácie ako má postupovať
v prípade reklamácie alebo výmeny tovaru“. Udelenú sankciu považuje účastník konania za
veľmi vysokú. Výdaje na prevádzkovanie obchodu sú vo výške viac ako 600 EUR, pričom
ďalšie prostriedky je nutné vynaložiť na nákup tovaru. Výplata účastníka konania nie je často
ani minimálna mzda.
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave ako príslušný správny orgán preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Z podkladov k rozhodnutiu jasne
vyplýva, že účastník konania porušil povinnosti, uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa,
zistené pri vykonanej kontrole SOI zo dňa 24.05.2018.
K odvolaniu účastníka konania správny orgán uvádza § 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.“ Účastník
konania zistený skutkový stav nespochybňuje a nijakým spôsobom nenamieta ani právne
posúdenie tohto skutku prvostupňovým správnym orgánom. Osobitný predpis v tomto prípade
zákon č. 391/2015 Z. z. okrem iného vo svojich ustanoveniach určuje v akých prípadoch má
spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov. Napriek tvrdeniu účastníka konania o aplikácií zákona o ochrane spotrebiteľa
a zákona č. 391/2015 Z. z. informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom musí byť poskytnutá spotrebiteľovi
predávajúcim pred uzavretím zmluvy, čo účastník konania v čase kontroly nezabezpečil.
Taktiež v zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa reklamačný poriadok musí byť na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva pre
predávajúceho povinnosť, reklamačný poriadok umiestniť na prevádzke tak, aby bol

pre spotrebiteľa v prípade potreby ľahko dostupný. Účastník konania porušil vyššie uvedené
ustanovenie zákona, nakoľko na prevádzke nezabezpečil žiaden reklamačný poriadok, ktorý by
bol k dispozícií spotrebiteľovi v čase predmetnej kontroly.
Odvolací správny orgán k námietke účastníka konania ohľadne odstránenia nedostatkov
uvádza, že účastník konania je podľa § 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
povinný 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. Preto nie je možné uvedený argument zohľadniť ako dôvod zbavujúci
účastníka konania zodpovednosti za zistené nedostatky pri kontrole dňa 24.05.2018. Ďalej
správny orgán konštatuje, že účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej
podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu
spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom dôvodom pre zbavenie účastníka
konania zodpovednosti za správny delikt nemôže byť rekonštrukcia prevádzkarne.
Čo sa týka výšky uloženého postihu prvostupňový správny orgán uložil výšku postihu
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 500,- EUR nie je vzhľadom na
hornú hranicu sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. K výške pokuty odvolací
orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti,
ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty
vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Výška pokuty je primeraná zisteným
skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Odvolací správny orgán tvrdenia
uvádzané účastníkom konania vo svojom odvolaní posúdil ako také, ktoré nemôžu mať
podstatný vplyv na výšku uloženej pokuty. Ak účastník konania v priebehu rekonštrukcie svojej
prevádzkarne predáva výrobky alebo poskytuje služby spotrebiteľom je povinný zabezpečiť
umiestnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
a poskytnúť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z., tak ako to ustanovuje zákon o ochrane
spotrebiteľa. Odvolací správny 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. Účastník konania je objektívne
zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov vo svojej prevádzkarni
a z toho dôvodu nie je možné v tomto prípade znížiť výšku udelenej pokuty zo subjektívnych
dôvodov ako sú vysoké náklady na prevádzkovanie živnosti a náročná pozícia účastníka
konania na trhu. Následkom absencie informácie ohľadom možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v určitých prípadoch, dochádza k porušeniu práva spotrebiteľa
na informácie. Pokuta uložená účastníkovi konania je v súlade so zásadou materiálnej rovnosti,
vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 správneho poriadku, keď správny orgán pri určení výšky
pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo
obdobných prípadoch.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
24.05.2018. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
účastníka konania za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon.
Pri určovaní výšky pokuty bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Druhostupňový správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Odvolací správny orgán prihliadol na zistené porušenie § 10a ods. 1 písm. k) zákona
o ochrane spotrebiteľa, keď inšpektori SOI zistili, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou
formou informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z.. 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. Z týchto dôvodov kladie aj odvolací orgán dôraz na to,
aby spotrebiteľ bol o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle
ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Zároveň odvolací správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil aj preukázané porušenie
povinnosti podľa 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď účastník konania neumiestnil
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Nezabezpečením danej
povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie, priznaných
mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi oboznámiť.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-01550418.
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/0500/99/2018

Dňa : 02.07.2019

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 – PETRONIUS STROPS s.r.o.

v reštrukturalizácii, SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50 111 141,
kontrola kontroly internetového obchodu www.estrops.sk vykonaná dňa 16.11.2017 a dňa
21.03.2018 vykonaná v prevádzke PETRONIUS STROPS s.r.o., SNP 123, Trenčianske
Teplice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne
pre Trenčiansky kraj č. P/0185/03/2018 zo dňa 06.09.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uložená peňažná pokuta vo výške
700 EUR slovom: sedemsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b), § 4
ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a pre porušenie § 3 ods. 1
písm. h), § 3 ods. 1 písm. i), § 3 ods. 1 písm. l), § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

r o z h o d o l:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, že vypúšťa z výroku prvostupňového
správneho rozhodnutia, na strane č. 1 časť:
- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho
dôvodu, nakoľko vo Všeobecných obchodných podmienkach účastníka konania na
stránke www.estrops.sk boli uvedené nasledovné podmienky:
-v článku 10. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uvedená podmienka:
„...V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že
odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie
peňazí.“;
v článku VÝMENA/ VRÁTENIE TOVARU uvedená podmienka:
„Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený. Pozor, spodné
prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame. Pošlite ho späť poštou, doporučene, nie na
dobierku, do balíku priložte sprievodný list s požiadavkami a číslom objednávky.“;
v článku VÝMENA/ VRÁTENIE TOVARU ďalej uvedená podmienka:
Vhodne zabalený ho pošlite späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do balíka priložte
sprievodný list s požiadavkami a číslom objednávky.“; ktorými účastník konania uviesť pri
kontaktovaní predávajúceho z dôvodu odstúpenia od zmluvy číslo bankového účtu, povinnosť
spotrebiteľa zaslať v prípade uplatnenia reklamácie tovar doporučene a povinnosť
spotrebiteľa zaslať v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
tovar v nepoškodenom obale a doporučene, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) 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 č. 250/2007
Z.z.“),

Zostávajúce porušenia zákonných povinností, uvedené vo výrokovej časti prvostupňového
rozhodnutia č. P/0185/03/2018 zo dňa 06.09.2018 zostávajú bez zmeny.
- za porušenie povinností ustanovených v § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 2
písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a za porušenie § 3 ods. 1
písm. h), § 3 ods. 1 písm. i), § 3 ods. 1 písm. l), § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov PETRONIUS STROPS s.r.o. v reštrukturalizácii, SNP 123, 914
51 Trenčianske Teplice, IČO: 50 111 141, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 500 EUR, slovom: päťsto eur. Uloženú pokutu
je účastník konania 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: 01850318.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trenčíne pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – PETRONIUS STROPS s.r.o.
v reštrukturalizácii - peňažnú pokutu vo výške 700 EUR pre porušenie povinností podľa § 4
ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a pre porušenie, § 3
ods. 1 písm. h), § 3 ods. 1 písm. i), § 3 ods. 1 písm. l), § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 16.11.2017 a dňa 21.03.2018 v prevádzke
PETRONIUS STROPS s.r.o., SNP 123, Trenčianske Teplice zistené, že účastník konania
porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; upierať spotrebiteľovi
práva podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, ako aj bolo zistené že účastník konania porušil povinnosť
predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom
podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy
č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne
oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. informáciu
o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu; pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť
spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. poučenie
o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu; pred uzavretím
zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3
odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov
mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosti
predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho
riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu.
Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) preskúma napadnuté

rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené
vady odstráni. Podľa ods. 2 ak sú preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odvolací orgán preskúmal prvostupňové správne rozhodnutie, pričom bol zistený dôvod na
zmenu napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán pristúpil k zmene výrokovej časti
prvostupňového správneho rozhodnutia. Odvolací orgán opätovne preskúmal zmluvné
podmienky a nepovažuje za neprijateľnú formuláciu týchto zmluvných podmienok:
„...V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že
odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie
peňazí.“;
v článku VÝMENA/ VRÁTENIE TOVARU uvedená podmienka:
„Ak tovar reklamujete, musí byť čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený. Pozor, spodné
prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame. Pošlite ho späť poštou, doporučene, nie na
dobierku, do balíku priložte sprievodný list s požiadavkami a číslom objednávky.“;
v článku VÝMENA/ VRÁTENIE TOVARU ďalej uvedená podmienka:
„...Vhodne zabalený ho pošlite späť poštou, doporučene, nie na dobierku, do balíka priložte
sprievodný list s požiadavkami a číslom objednávky.“;
S prihliadnutím na to pristúpil odvolací orgán k zníženiu výšky pokuty. Postih účastníka
konania pre nesplnenie ostatných zákonných povinností, uvedených vo výrokovej časti
prvostupňového rozhodnutia č. P/0185/03/2018 zo dňa 06.09.2018 zostáva zachovaný a bez
zmeny.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neporušiť zákaz ukladať spotrebiteľovi
povinnosti bez právneho dôvodu; neporušiť zákaz upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods.
1 zákona o ochrane spotrebiteľa, neporušiť zákaz predávajúceho používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách; ako aj neporušiť povinnosť predávajúceho pred
uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2
zákona č. 102/2014 Z. z. formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona
č. 102/2014 Z. z.; neporušiť povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na
diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona
č. 102/2014 Z. z. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady
na vrátenie tovaru predávajúcemu; neporušiť povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na
diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona
č. 102/2014 Z. z. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného
predpisu; neporušiť povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne
a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z.
informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosti predávajúceho zároveň uviesť na svojom
webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; čo účastník konania
porušil.
Dňa 21.03.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre
Trenčiansky kraj došetrenie kontroly internetového obchodu www.estrops.sk zo dňa
16.11.2017, ktorá bola vykonaná v prevádzke PETRONIUS STROPS s.r.o., SNP 123,
Trenčianske Teplice. Internetový obchod www.estrops.sk prevádzkuje účastník konania.
Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými
právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona o ochrane
spotrebiteľa odobrali inšpektori SOI pri kontrole dňa 16.11.2017 Všeobecné obchodné
podmienky, Kontakty a Reklamačný poriadok internetového obchodu www.estrops.sk, ktoré
posúdil právny odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky

tohto posúdenia boli zosumarizované a účastníkovi konania oznámené pri kontrole dňa
21.03.2018. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok boli uvedené na vyššie
uvedenej internetovej stránke, pričom spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred
vyplnením objednávky, ale nemal možnosť ovplyvniť ich obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide
o spotrebiteľskú zmluvu.
Kontrolou obsahu Všeobecných obchodných podmienok bolo zistené, že účastník
konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
nakoľko na stránke www.estrops.sk bola v článku VÝMENA/ VRÁTENIE TOVARU uvedená
podmienka, ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona
v nasledovnom znení, a to:
VÝMENA/VRÁTENIE TOVARU
„Ak tovar vymieňate alebo chcete vrátiť, odstúpiť od zmluvy, tovar musí byť nenosený,
v nepoškodenom obale s originálnymi visačkami do 14 kalendárnych dní od dodania.
Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona
o ochrane spotrebiteľa v prípade, ak ide o obaly výrobkov, ktoré nie je možné otvoriť bez
porušenia celistvosti obalu. Spotrebiteľ má právo výrobok rozbaliť a odskúšať. Predávajúci
nemôže podmieňovať právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa ukladaním
podmienok, ktoré zákon nevyžaduje – doručiť tovar v originálnom nepoškodenom obale.
Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať za účelom zistenia jeho funkčnosti a deklarovaných
vlastností obdobne ako v kamennom obchode. Predávajúci ponúka druhy výrobkov, pri ktorých
je možné ich vyskúšanie, overenie si vlastností a funkcie daného výrobku.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 22/2004 Z. z. poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti povinný príjemcovi služieb na
elektronickom zariadení poskytnúť, inšpektori SOI pri kontrole dňa 16.11.2017 zistili, že na
internetovej stránke www.estrops.sk chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004
Z. z. informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako
poskytovateľa služieb podlieha.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Kontrolou obsahu Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku
bolo ďalej zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko vo Všeobecných obchodných podmienkach
na stránke www.estrops.sk boli v článku 2., v článku 11. a v článku 12. Všeobecných
obchodných podmienok a v článku 2. Reklamačného poriadku uvedené podmienky, ktoré boli
vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných
strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to:
článok 2. „... Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými
podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40 / 1964 Zb ) A zákonom o ochrane spotrebiteľa
(č. 634 / 1992 Zb.) ....“
Uvedená podmienka obsahuje neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v súčasnosti
platí zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktorý je
v platnosti od 06.06.2007 a nahradil zákon č. 634/ 1992 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa
pritom upravuje právo spotrebiteľa a postup v reklamačnom konaní odlišne od predchádzajúcej
právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 634/1992 Zb.
článok 11. „...Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na
spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu.

Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi
v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.“
Uvedená podmienka obsahuje neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9
ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si
teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od
odstúpenia od zmluvy. Náhradu škody si môže predávajúci uplatniť až následne v rámci
samostatného občianskeho konania na príslušnom súde.
článok 12. „Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac
započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru....“
Uvedená podmienka obsahuje neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9
ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si
teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od
odstúpenia od zmluvy. Náhradu jemu vzniknutej škody si môže predávajúci uplatniť až
následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde. V zmysle § 10 ods. 3
zákona č. 102/2014 Z. z. znáša pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ iba náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Reklamačný poriadok - 2. Záručné podmienky
„d. ... Pozn.: Odstúpenie od zmluvy - tovar musí byť doručený najneskôr posledný kalendárny
deň 14 dňovej lehoty späť predávajúcemu.“
Uvedená podmienka obsahuje neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko podľa § 8 ods.
2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa považuje lehota na odstúpenie od zmluvy za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
14-dňovej zákonnej lehoty. Samotný tovar je spotrebiteľ v zmysle § 10 ods. 1 zákona
č. 102/2014 Z. z. povinný zaslať späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenie od zmluvy. To
znamená, že spotrebiteľ môže zaslať tovar v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy
spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, najneskôr v lehote 14 dní od
odstúpenie od zmluvy.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Kontrolou obsahu informácií uvádzaných na internetovej stránke www.estrops.sk
a kontrolou Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku inšpektori SOI
zistili, že na internetovej stránke prevádzkovanej účastníkom konania www.estrops.sk, účastník
konania opomenul povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy
podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa v čase
kontroly dňa 16.11.2017 na internetovej stránke www.autokoma.sk nenachádzal.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. h) zákona
č. 102/2014 Z. z.
Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.estrops.sk
a kontrolou Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku inšpektori SOI
zistili, že vo zverejnených obchodných podmienkach, respektíve na inom mieste internetového
obchodu www.estrops.sk prevádzkovanej účastníkom konania absentovala v čase kontroly dňa
16.11.2017 informácia pre spotrebiteľa o skutočnosti, že v prípade využitia práva na odstúpenie
od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. bude znášať priame náklady na vrátenie
tovaru späť predávajúcemu v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014
Z. z.
Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.estrops.sk
a kontrolou Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku inšpektori SOI
zistili, že vo zverejnených obchodných podmienkach, v Reklamačnom poriadku, respektíve na
inom mieste internetového obchodu www.estrops.sk prevádzkovanej účastníkom konania
absentovalo v čase kontroly dňa 16.11.2017 poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady
tovaru podľa všeobecného predpisu (t. j. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka).
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014
Z. z.
Vykonanou kontrolou inšpektori SOI dňa 16.11.2017 zistili, že vo zverejnených
obchodných podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke
www.estrops.sk, taktiež úplne chýbala časť informujúca spotrebiteľa o možnosti
a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho
riešenia sporov a zároveň účastník konania neuviedol na svojom webovom sídle
www.estrops.sk odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014
Z. z.
Za zistené nedostatky ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa,
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania uvádza, že podal vyjadrenie k obom inšpekčným záznamom.
Z týchto vyjadrení podľa účastníka konania vyplýva, že si je vedomý nedostatkov, nesnažil sa
ich spochybniť, ale len uviesť argumenty, ktoré by boli spôsobilé na udelenie čo najnižšej
sankcie. Všetky nedostatky boli v krátkej dobe odstránené. Voči účastníkovi konania bolo
povolené reštrukturalizačné konanie. Uvádza, že finančná sankcia nie je v súlade
s rozhodovacou praxou Inšpektorát SOI, a uvádza, že za obdobné porušenia boli udelené
miernejšie sankcie.
V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zrušenie
vydaného rozhodnutia.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené
v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby
vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania objektívne zodpovedá za
porušenie zákonom stanovených povinností. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia
postupoval podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie ukladať
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie spotrebiteľovi
upierať práva podľa § 3.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to pred, počas aj
po vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.: Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ
odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2
alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady
na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného
predpisu,
t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na
platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Na námietku účastníka konania ohľadne toho, že všetky nedostatky boli v krátkej dobe
odstránené, odvolací orgán uvádza, že následné odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole
nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.
Odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa povinnosťou pre účastníka konania a nie
okolnosťou, ktorá by mohla zbaviť účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie
zákona.
Účastník konania ďalej uvádza, že finančná sankcia nie je v súlade s rozhodovacou praxou
Inšpektorátu SOI, a poukazuje na to, že za obdobné porušenia boli udelené miernejšie sankcie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že napriek tomu, že každý prípade je iný a je potrebné ho
posudzovať individuálne, existujú podobné rozhodnutia ako v prípade účastníka konania. Ako
príklad možno uviesť 2 právoplatné rozhodnutia inšpektorátov SOI. Ide o tieto rozhodnutia:
- č. P/0307/03/2017 kde bola uložená pokuta vo výške 1000 EUR, pre porušenie § 4 ods. 2
písm. a), § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, a pre porušenia
§ 3 ods. 1 písm. h), § 3 ods. 1 písm. i), § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z.
- č. P/0048/03/2018 kde bola uložená pokuta vo výške 600 EUR pre porušenie § 4 ods. 2
písm. a), § 4 ods. 2 písm. b), §4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, a pre porušenia
§ 3 ods. 1 písm. h), § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z.
V týchto rozhodnutiach, ktoré odvolací orgán uviedol ako príklad, bola uložená pokuta buď
v podobnej, alebo ešte vo vyššej výške ako je to v prípade účastníka konania. Účastník konania
je povinný dodržiavať ustanovenia právnych predpisoch počas celej doby vykonávania svojej
podnikateľskej činnosti. Odvolací orgán tiež uvádza, že vzhľadom na to, že nepovažoval za
neprijateľné formulácie zmluvných podmienok, ktoré uviedol vo výroku rozhodnutia, tak výšku
pokuty primerane znížil.
Pokiaľ ide o spôsob určenia pokuty, tak pri súbehu viacerých správnych deliktov podľa rôznych
právnych predpisov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie,
prvotne v právnom predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou
otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť správneho trestania, subsidiárne ustanovenie
upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 2 upravuje, že za
viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa
ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. S poukazom na
uvedené bola v tomto prípade pokuta v súlade s absorpčnou zásadou uložená podľa ustanovenia
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa: „Za porušenie povinností ustanovených týmto
zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 pokutu do 66 400 EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží
pokutu do 166 000 EUR.“
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 porušeniu povinností uvedených v zákone
o ochrane spotrebiteľa a je nepochybne preukázané, že k nim došlo. Navyše bola pokuta
udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej hranici. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty
taktiež zobral do úvahy, že u účastníka konania došlo k porušeniu viacerých zákonných
povinností.
Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený
skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistený
nedostatok.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho
protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní dôvod
na zrušenie napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že účastník konania svojím
konaním ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď do obchodných
podmienok svojej spoločnosti uviedol povinnosti pre spotrebiteľa, ktoré žiaden právny predpis
od spotrebiteľa nevyžaduje a ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. Uvedené povinnosti
môžu spotrebiteľa neúmerne zaťažovať. Upieranie práva na informácie je z hľadiska ochrany
práv spotrebiteľa pomerne závažné, pretože na základe nesplnenia tejto informácie zo strany
účastníka konania ako predávajúceho môže spôsobiť, že spotrebiteľ nebude informovaný
o základných informáciách, ktoré môžu byť potrebné na uplatnenie svojich práv. Používanie
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách môže spotrebiteľovi spôsobiť rôzne
komplikácie napríklad pri uplatňovaní práva na reklamáciu, a takisto môžu byť ohrozené rôzne
spotrebiteľove práva.
Neposkytnutie formulára pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pred uzavretím zmluvy
uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku považuje odvolací orgán za neplnenie jednej zo základných
povinností predávajúceho, ktorá opätovne môže spôsobiť problém pri uplatňovaní práva
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím
zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3
odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude
znášať náklady na vrátenie tovaru môže zapríčiniť ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa pri reklamácií a následkom vrátení tovaru predávajúcemu.
Nesplnene povinnosti predávajúceho poučiť spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za
vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu pred uzavretím zmluvy uzavretej na
diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako
spotrebiteľ odošle objednávku môže opätovne byť spôsobilé zapríčiniť, že spotrebiteľ si nebude
môcť v dostatočnej miere uplatniť svoje práva pri reklamačnom konaní. Účelom a zmyslom
poskytnutia informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov a povinnosť predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom
sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je oboznámiť spotrebiteľa
o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim, a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho
riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle
a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia sporov.
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/0448/99/2018

Dňa : 31.05.2019

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 – Tuan Vu Minh, Tokajská 146/7,
949 01 Nitra IČO: 33 551 596, kontrola vykonaná dňa 15.05.2018 v prevádzkarni Textil,
obuv – TUAN VU MINH, Štefánikova 50, Nitra, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0092/04/18 zo dňa 31.07.2018, ktorým
bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená
peňažná pokuta vo výške 300,– EUR (slovom: tristo eur), pre porušenie § 10a ods. 1
písm. k), § 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

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0092/04/18 zo dňa 31.07.2018,

potvrdzuje.
Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Tuan Vu Minh - peňažnú pokutu vo výške 300 EUR,
pre porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k), § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)
Inšpektormi SOI bolo dňa 15.05.2018 v prevádzkarni Textil, obuv – TUAN VU MINH,
Štefánikova 50, Nitra zistené, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred
uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom; ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa
poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo pred uzavretím zmluvy,
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; ak
sa informácie uvedené v § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa poskytujú písomne, musia
byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.

Dňa 15. 05. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv – TUAN VU MINH, Štefánikova 50, Nitra. V čase kontroly dňa
15. 05. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 pár dámske
papuče šľapky á 3,50 EUR/pár, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením
kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii
spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 10a ods. 1 písm. k) zákona
o ochrane spotrebiteľa.
V čase kontroly dňa 15.05.2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 279,50 EUR, ktoré neboli
žiadnym spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzojazyčnej forme. Jednalo sa o nasledovné druhy
výrobkov:
- 7 ks detská súprava ERNES KIDS á 6,50 EUR/ks, spolu 45,50 EUR - na výrobku bolo
uvedené materiálové zloženie 100 % cotton, pamut v anglickom a maďarskom jazyku;
výrobok nebol označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka žiadnym spôsobom,
- 3 ks dámske tričko ITALY MODA á 7,50 EUR /ks, spolu 22,50 EUR - na výrobku bolo
uvedené materiálové zloženie 100 % cotone v talianskom jazyku; výrobok nebol
označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym
spôsobom,
- 4 ks pánska mikina KE YI QI á 12,- EUR /ks, spolu 48,- EUR - na výrobku bolo uvedené
materiálové zloženie 85 % cotton, 15 % polyester v anglickom jazyku; výrobok nebol
označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym
spôsobom,
- 14 ks detská letná čiapka NORTHCLIFF á 4,50 EUR /ks, spolu 63,- EUR - na výrobku
bolo uvedené materiálové zloženie 100 % pamut v maďarskom jazyku; výrobok nebol
označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym
spôsobom,
- 9 ks detská letná šiltovka NORTHCLIFF á 4,50 EUR /ks, spolu 40,50 EUR - na výrobku
bolo uvedené materiálové zloženie 100 % pamut v maďarskom jazyku; výrobok nebol
označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym
spôsobom,
- 5 ks detské letné šaty BEAUTIFUL á 12 EUR /ks, spolu 60,- EUR - na výrobku bolo
uvedené materiálové zloženie 95 % cotton, 5 % elastanne v anglickom jazyku; výrobok
nebol označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
žiadnym spôsobom.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 13 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 žiada o zníženie pokuty z dôvodu slabého predaja
a zároveň žiada o splátkový kalendár. Navrhuje 50,- EUR mesačne.
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 § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci je povinný pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo
informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu
dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno
označiť.
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa: Ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania
iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto
dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích
jednotkách.
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný informáciu o možnosti obrátiť
sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
spotrebiteľovi oznámiť, a to pred uzavretím zmluvy. Predávajúci je povinný tak urobiť jasným
a zrozumiteľným spôsobom. Uvedené účastník konania nijakým spôsobom nezabezpečil.
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.
Odvolací orgán ďalej uvádza, že predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané
textilné výrobky boli zreteľne označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle
osobitného právneho predpisu. V prípade účastníka konania ide o informácie podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov
etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. (ďalej len „Nariadenie“) Podľa
čl. 14.1 nariadenia sa textilné výrobky označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo
ich vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných výrobkov etiketou
a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne
pripevnené. Podľa čl. 16.3 nariadenia označenie etiketou alebo iné označenia sú v úradnom
jazyku, alebo v jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú
na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. Podľa čl. 3.1 písm. g)
nariadenia označenie etiketou je umiestnenie požadovanej informácie na textilný výrobok
pripevnením etikety a podľa čl. 3.1 písm. h) nariadenia iné označenie je uvedenie požadovanej
informácie priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením
alebo akoukoľvek inou technológiou aplikácie. Odvolací orgán má teda za to, že účastník
konania je povinný zabezpečiť, aby údaje o materiálovom zložení na pevne a trvalo pripevnenej
etikete boli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Správny orgán pri určení výšky sankcie vychádzal zo zákona o ochrane spotrebiteľa, kde
sa v § 24 ods. 1 uvádza: „Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400

EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 EUR.“
V 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. V súvislosti so žiadosťou
účastníka konania o zníženie pokuty, odvolací orgán uvádza, že pokuta bola udelená
v zákonnom rozpätí a na dolnej hranici. Účastník konania nedodržal až dve ustanovenia zákona
o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania uvádza, že má slabý predaj. Táto okolnosť nemôže
predstavovať dôvod na zníženie pokuty, aj vzhľadom na zásadu uvedenú v § 3 ods. 5 Správneho
poriadku: „Správne orgány dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ 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.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
15.05.2018. 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.
Odvolací orgán súčasne uvádza, že v prípade záujmu o dohodu ohľadom splácania uloženej
pokuty formou splátkového kalendára je potrebné obrátiť na sa Odbor vymáhania pohľadávok
na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie
povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi
alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že v zmysle zákona musí byť
spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených
skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom
riešení sporov. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu
k rozsahu informovania spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia
tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim,
a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé,
nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia alternatívneho riešenia
sporov. Správny orgán pri rozhodovaní ďalej prihliadol na skutočnosť, že následkom absencie
informácie ohľadne možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých
prípadoch došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie. Pri určovaní výšky pokuty bolo
prihliadnuté na skutočnosť, že neposkytnutím údajov o materiálovom zložení v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka mohol byť spotrebiteľ ukrátený na svojich právach, ktoré mu zákon
priznáva. V § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je deklarované právo spotrebiteľa na
informácie, na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, ktoré mohlo byť

konaním účastníka konania porušené. Pokiaľ spotrebiteľ nebude mať údaje o materiálovom
zložení výrobku v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, môže to mať za následok, že zvolí
nesprávny spôsob jeho ošetrovania, alebo starostlivosti o výrobok, čím môže dôjsť
k materiálnej škode na výrobku. K tomu odvolací orgán tiež dodáva, že práve nesprávny spôsob
údržby výrobku je častým dôvodom pre zamietnutie reklamácií zo strany predávajúcich.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú. SK5781800000007000065068, VS: 00920418.
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 sídlo v Bratislave
Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava
Číslo : SK/0354/99/2018
Dňa : 10.06.2019
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 – Vietgarden s.r.o., so
sídlom: Mojmírova 20/1294, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 44 445 407, kontrola
vykonaná dňa 23.03.2018 v prevádzke Ázijská reštaurácia JASMÍN, Námestie Ľ. Štúra 19/19,
Bánovce nad Bebravou, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0107/03/2018, zo dňa 17.07.2018, 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 500,00 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, č. P/0107/03/2018, zo dňa
17.07.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trenčíne pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Vietgarden s.r.o. – peňažnú pokutu
vo výške 500,- €, pre porušenie ustanovenia § 16 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 23.03.2018 v prevádzkarni účastníka
konania zistené, že tento porušil povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobku; čo účastník konania porušil.
Dňa 23.03.2018 v prevádzke Ázijská reštaurácia JASMÍN, Námestie Ľ. Štúra 19/19,
Bánovce nad Bebravou, vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie
§ 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri kontrole bolo zistené, že ku kontrolnému
nákupu, do ktorého zakúpili:
- 1 x Menu č. 3 (Pekingská ostro-kyslá polievka 350 ml, pečená krkovička 150 g,
maslovo-bylinkové zemiaky 200 g, zeleninová obloha 80 g) á 4,00 Eur,
- 1 x Menu č. 5 (Pekingská ostro-kyslá polievka 350 ml, vyprážaný syr 120 g, hranolky
150 g, tatárska omáčka 30 g) á 4,00 Eur,
v celkovej hodnote 8,00 Eur nebol zo strany predávajúceho vydaný doklad o kúpe výrobkov
z elektronickej registračnej pokladne ani náhradný doklad o zaplatení. Účtovanie a predaj

výrobkov vykonala konateľka účastníka konania M. A. Inšpektori zaplatili za tovar
eurobankovkou v nominálnej hodnote 10,00 Eur a konateľka účastníka konania M.A. správne
vydala výdavok euromincou 2,00 Eur.
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 zopakoval dôvody, prečo na kontrolný nákup
v celkovej hodnote 8,00 Eur hneď nebol zo strany predávajúceho vydaný doklad o kúpe
výrobkov z elektronickej registračnej pokladne, ale až s oneskorením, a to:
- v rámci obedňajšieho návalu zákazníkov (čo však pre účastníka konania nie je
ospravedlnením) sa stalo, že doklad nebol vydaný ihneď z realizácie storna pre iného
zákazníka,
- uvedenú závadu hneď po zistení odstránil a následne vydal doklad.
Účastník konania si je vedomý, že uvedené skutočnosti ho neospravedlňujú a v budúcnosti sa
určite nezopakujú, preto žiada o prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Účastník konania
uvádza, že sa to stalo prvýkrát. Suma 500,- Eur je pre prevádzku účastníka konania pomerne
veľká a značne by účastníkovi konania pomohlo jej zníženie. V závere sa účastník konania
ospravedlňuje a prosí o prehodnotenie výšky uloženej pokuty.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu prvostupňového rozhodnutia. Správny
orgán pri postihu vychádzal zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 16 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí
služby, na ktorom je uvedené: a) obchodné meno, sídlo predávajúceho, prípadne miesto
podnikania fyzickej osoby, b) adresa prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov a množstvo
výrobku alebo druh služby, e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú
spotrebiteľ zaplatil. Účastník konania uvedenú povinnosť porušil, keď predávajúci nevydal
spotrebiteľovi doklad o kúpe v žiadnej forme bezprostredne po zakúpení výrobku.
K ostatným námietkam odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným, nakoľko
predmetné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom objektívnej
zodpovednosti, t. j. účastník konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu, avšak niektoré jeho vyjadrenia boli subjektívneho
charakteru (nával zákazníkov, realizácia storna pre iného zákazníka).
Čo sa týka argumentu účastníka konania o odstránení zistených nedostatkov, odvolací orgán
poukazuje na ust. § 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 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. Z citovaného
ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre
účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, 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.
Čo sa týka výšky uloženého postihu správny orgán uložil výšku postihu v zákonom
stanovenej sadzbe 66 400 €, odvolací orgán má za to, že výška pokuty vzhľadom na hornú
hranicu sadzby nie je represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. Správny orgán výšku
pokuty považuje za primeranú vzhľadom, na charakter a rozsah zistených nedostatkov ako aj
na poškodenie spotrebiteľa. Správny orgán nemôže pri ukladaní výšky sankcie zohľadniť
skutočnosti uvádzané účastníkom konania. V prípade zisteného porušenia zákona je totiž

správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, povinný pristúpiť k uloženiu
postihu. Výšku pokuty pokladá správny orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu
a poukazuje na to, že je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. Správny orgán pri ukladaní
výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu, ako aj dôvody zisteného porušenia zákona
účastníkom konania. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal aj na následky,
nakoľko nevydaním dokladu o kúpe si nemôže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu zakúpeného
výrobku. Účastník konania objektívne zodpovedá za porušenie zákonom stanovenej povinnosti
a to bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že zistené porušenie
povinnosti bolo zistené prvýkrát, nakoľko podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
orgán dozoru predávajúcemu za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží
pokutu do 166 000 eur.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname SOI zo
dňa 23.03.2018. 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 vyššie uvedených skutočnosti pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že nevydaním dokladu o kúpe bol poškodený
spotrebiteľ tým, že doklad o kúpe výrobku je relevantným dokladom, ktorý má význam pri
uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci a zároveň je dôkazom existencie
kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom. Doklad
o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom a o obsahu záväzkového
vzťahu. Je to základný dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri uplatnení reklamácie vady
tovaru od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve
v prevádzke, v ktorej si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu.
Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že v prípade nevydania dokladu o kúpe výrobku došlo
zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie, práva na ochranu jeho
ekonomických záujmov a práva na uplatnenie prípadnej reklamácie.
Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom je to názoru, že
pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno – výchovnú funkciu ako aj
prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou.
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-01070318.
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.

