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/0568/99/2018

Dňa : 12.08.2019

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 – AQUAPARK Poprad,
s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, kontrola vykonaná dňa 04.05.2018
v prevádzkarni účastníka konania Hotel HORIZONT****, Stará Lesná 178, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
č. P/0224/07/18, 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,- €, slovom:
päťsto eur, pre porušenie ustanovenia § 16 ods. 1 vyššie citovaného zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0224/07/18, zo dňa
12.10.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – AQUAPARK Poprad, 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 04.05.2018 v prevádzkarni účastníka
konania Hotel HORIZONT****, Stará Lesná 178, zistené, že účastník konania porušil
povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení výrobku zakúpeného vo vykonanom
kontrolnom nákupe.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote
odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe výrobku; čo účastník konania porušil.
Dňa 04.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hotel HORIZONT****, Stará Lesná
178, vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie § 16 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly predávajúci nevydal doklad o kúpe výrobku

zakúpeného vo vykonanom kontrolnom nákupe (2 por. Káva Espreso s maresi, 7 g,
á 2,00€/porc.), v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
Účastník konania v podanom odvolaní uviedol, že považuje výšku sankcie za neprimerane
vysokú, nakoľko od začiatku účastník konania uznal, že došlo k vytýkanému porušeniu
povinnosti, pričom však poukazoval na to, že k nemu došlo neúmyselne, nedbanlivosťou
pracovníka, voči ktorému boli vyvodené pracovnoprávne následky. V dôsledku jeho pracovnej
zaneprázdnenosti nedošlo ihneď k vydaniu dokladu o kúpe, avšak nákup bol do registračnej
pokladnice riadne zaevidovaný a doklad bol inšpektorom dodatočne, na základe ich
upozornenia, vydaný. Účastník konania si je vedomý, že dodatočné vydanie dokladu nemá
vplyv na to, že k porušeniu povinnosti došlo, avšak podľa jeho názoru je uvedené potrebné
zohľadniť, ako aj to, že bol doklad dodatočne vydaný a nemohol nastať škodlivý následok.
Vzhľadom na uvedené žiada účastník konania 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. 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.“
Skutočnosti uvádzané účastníkom konania nebolo možné pre ich výlučne subjektívny
charakter zohľadniť ako dôvody, ktoré by zbavovali účastníka konania jeho objektívnej
zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie zákonom stanovených povinností. Pre
konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI
počas výkonu kontroly.
Čo sa týka námietky účastníka konania, že nákup bol do registračnej pokladnice riadne
zaevidovaný a doklad bol inšpektorom dodatočne vydaný, k tomu odvolací správny orgán
uvádza, že 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 tovaru, a to
minimálne v prípade kontrolného nákupu vykonaného inšpektormi SOI.
Odvolací správny orgán súčasne uvádza, že v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa je účastník konania povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe, pričom
pre účely splnenia tejto povinnosti nepostačuje len jeho vytlačenie a neodovzdanie
spotrebiteľovi, ani jeho vydanie následne po požiadaní spotrebiteľa, prípadne preukázaní sa
preukazmi SOI. Pre účely splnenia zákona je nutné samotné vydanie dokladu o kúpe ako
aj jeho následné odovzdanie spotrebiteľovi.
Zároveň odvolací správny orgán uvádza, že uvedené správne delikty partia medzi
ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že
takýto protiprávny následok reálne hrozí, pričom zákon neumožňuje odvolaciemu správnemu
prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania

ako predávajúci pri výkone svojej činnosti je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho
dodržiavanie.
Ďalej pokiaľ ide o odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, odvolací orgán túto
skutočnosť síce vníma pozitívne, avšak táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko
v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej
lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia
na ich odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda
taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona.
Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie odvolací orgán uvádza, že po
dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na
zníženie výšky postihu. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií,
v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených
nedostatkov a taktiež účel § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne
orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch
nevznikali neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie,
nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút sa však snaží v rámci správnej úvahy
prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade
účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných
veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň
treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej
sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho
deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií
pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu
(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému
nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok
– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od
porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI
je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným
stavom.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
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 o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.

Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
Správny orgán zohľadnil 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 resp. služby a zároveň je dôkazom
existencie kúpnej zmluvy pri predaji medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom. Doklad
o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom a o obsahu záväzkového
vzťahu.
Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má zato, 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-02240718.
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/0519/99/2018

Dňa : 08.08.2019

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 – CEVARM cestovná
kancelária pre deti s.r.o., sídlo: Smrečianska 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 753 226, kontrola
vykonaná dňa 22.09.2017 v cestovnej kancelárií CEVARM cestovná kancelária, Smrečianska
15, 811 05 Bratislava a dňa 02.10.2017 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0223/01/2017, zo dňa 27.09.2018,
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 § 18 ods. 4
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 Bratislave pre Bratislavský č. P/0223/01/2017, zo dňa
27.09.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
(ďalej len „SOI“) uložil účastníkovi konania – CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. peňažnú pokutu vo výške 500,- EUR pre porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektori SOI dňa 22.09.2017 vykonali kontrolu v cestovnej kancelárií: CEVARM
cestovná kancelária, Smrečianska 15, 811 05 Bratislava prevádzkovanej účastníkom konania
zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na prešetrenie spotrebiteľského
podnetu evidovaných pod č. 786/2017. Dňa 02.10.2017 sa uskutočnila kontrola v prítomnosti
konateľky spoločnosti CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o., v sídle Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj V priebehu
vykonanej kontroly bolo inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako predávajúci
(obstarávateľ zájazdu) porušil povinnosť vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej
uplatnenia.
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 vybaviť reklamáciu najneskôr do
30 dní od jej uplatnenia; čo účastník konania porušil.
Inšpektori SOI dňa 22.09.2017 vykonali kontrolu v cestovnej kancelárií: CEVARM
cestovná kancelária, Smrečianska 15, 811 05 Bratislava prevádzkovanej účastníkom konania a
dňa 02.10.2017 sa uskutočnila kontrola v prítomnosti konateľky spoločnosti CEVARM
cestovná kancelária pre deti s.r.o., v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj. Na základe vykonanej kontroly a predložených
dokladov spotrebiteľom a účastníkom konania bolo inšpektormi SOI zistené, že spotrebiteľ –
pisateľ podnetu č. 786/2017 uzavrel s účastníkom konania dňa 11.04.2017 zmluvu o obstaraní
zájazdu, predmetom ktorej bol detský tábor pre deti „Letná čarodejnícka škola v termíne od
13.07.2017 do 22.07.2017“. Spotrebiteľ uplatnili svoje právo na reklamáciu tohto zájazdu voči
predajcovi – účastníkovi konania dňa 25.07.2017 prostriedkami diaľkovej komunikácie –
emailom z elektronickej schránky spotrebiteľa na adresu účastníka konania info@cevarm.sk.
Spotrebiteľ vo svojej reklamácií žiadal o kompenzáciu škody spôsobenej predčasným
ukončením tábora, nezabezpečením zdravotného ošetrenia a spôsobením duševnej ujmy
účastníkovi zájazdu – dieťaťu spotrebiteľa. Spotrebiteľ taktiež reklamoval nevyhovujúce
hygienické podmienky ubytovania, nedostatky v poskytovaní teplej vody a nefunkčnosť toaliet.
Účastník konania v priebehu kontroly nepreukázal vybavenie reklamácie spotrebiteľov
v zákonom stanovenej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, keď
nevybavil reklamáciu spotrebiteľa ohľadom hygienických podmienok ubytovania, nedostatkov
v poskytovaní teplej vody a nefunkčnosti toaliet. Z dokladov poskytnutých účastníkom konania
v priebehu kontroly, ale ani z ostatných podkladov nebolo možné preukázať splnenie
povinnosti účastníka konania, ktorú má ako predávajúci - vybaviť reklamáciu spotrebiteľov
v zákonom stanovenej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
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 namieta formuláciu výroku prvostupňového
rozhodnutia vo veci. Výrok považuje za zmätočný v časti, kde sa konštatuje porušenie
povinnosti predávajúcim vybaviť reklamáciu zameranú na kompenzáciu škôd spôsobenú
neodôvodneným ukončením tábora, nezabezpečením nevyhnutného zdravotníckeho ošetrenia
a spôsobením duševnej ujmy maloletej dcéry sťažovateľky v zákonom stanovenej lehote,
pričom samotná reklamácia bola vybavená dňa 31.7.2017 z čoho teda vyplýva, že k porušeniu
povinnosti predávajúceho nedošlo, nakoľko reklamácia bola vybavená čo do spomínaného
obsahu a formy v čas a správne. „Síce sa v ďalšej časti konštatuje, že vybavenie reklamácie
nebolo v určitej časti vybavené v zákonnej lehote, čím malo dôjsť k porušeniu § 18 ods. 4
zákona č. 250/2007 Z. z., avšak v kontexte s prvou časťou výroku je zmätočné.“
Účastník konania následne uvádza znenie § 2 písm. m) a § 18 ods. 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa, pričom kladie dôraz na spôsob vybavenia reklamácie a lehotu pre určenie spôsobu
vybavenia reklamácie. Účastník konania ďalej na margo uvedeného konštatuje, že pojem
vybavenie reklamácie je vymedzený v zákone taxatívne. Obsah tohto legálneho ustanovenia sa
týka výlučne len tovaru, t. j. toto ustanovenie nepoužíva pojem reklamácia služby. Vzhľadom
na absenciu spôsobu vybavenia reklamácie služby, nemožno konštatovať porušenie § 18 ods. 4
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania ďalej uvádza znenie čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, z ktorého vyplýva, že Správny
orgán môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.

Z uvedeného teda vyplýva, že postihnúť odvolateľa za nevybavenie reklamácie služby, ktorá
nie je zadefinovaná pod pojmom vybavenie reklamácie je nezákonné rozhodnutie, ktoré je aj
v rozpore s uvedenou zásadou.
Ďalej podľa účastníka konania, ak sa pripustil extenzívny výklad § 2 písm. m) zákona o ochrane
spotrebiteľa, správny orgán mal uviesť na základe čoho sa pod pojem vybavenie reklamácie
subsumuje aj reklamovanie služby. Vzhľadom na to, že obsahom rozhodnutia nie je takéto
vysvetlenie je nepreskúmateľné – chýba odôvodnenie zákonnosti postupu.
Účastník konania ďalej konštatuje, že ak by bolo prípustné subsumovanie reklamovania služby
pod pojem reklamácia, tak v kontexte prvej časti výroku možno konštatovať, že účastník
konania vybavil reklamáciu do 31.07.2017, teda v zákonnej lehote. „V prípade, že došlo
k opomenutiu vybavenia reklamácie v určitej časti (z pohľadu odvolateľa nepodstatnej) ešte
stále to neznamená protiprávnosť konania odvolateľa.“ „Zákon neurčuje rozsah vybavenia
reklamácie, neurčuje, že ju treba vybaviť v celom, aj keď v nepodstatnom rozsahu.“
Účastník konania podľa svojho tvrdenia vybavil reklamáciu so zameraním špecifikovaným vo
výroku napadnutého rozhodnutia v zákonnej lehote. Účastník konania teda vybavil reklamáciu
služby v zákonom stanovenej lehote a zaslal sťažovateľke nevyčerpané stravné vo výške
23 EUR.
Účastník konania taktiež namieta odôvodnenie výšky pokuty, ktoré je formálne a nemá oporu
v posudzovanom prípade. Účastník konania konštatuje, že správny orgán nešpecifikoval aké
ďalšie kroky možno podniknúť v posudzovanom prípade, ak v odôvodnení výšky pokuty
uviedol: „...taktiež nemožno podniknúť ďalšie kroky k riešeniu ním uplatniteľnej zodpovednosti
za vady poskytnutej služby“.
Účastník konania nesúhlasí ani s konštatovaním správneho orgánu ohľadom porušenia
spotrebiteľovho práva na ochranu ekonomických záujmov. Toto zdôvodnenie bez bližšieho
špecifikovania ohrozenia ekonomických záujmov je vo vzťahu k tomuto prípadu irelevantné
a vyvoláva zmätočnosť odôvodnenia výšky pokuty. Odôvodnenie výšky pokuty je teda
všeobecné a neaplikovateľné na tento prípad.
Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu neobsahuje informáciu o tom, kedy prišlo
k porušeniu zákona, kedy malo dôjsť k porušeniu zákona. Zadefinovanie a ustálenie okamihu
porušenia zákona má výrazný vplyv na plynutie subjektívnej a objektívnej lehoty na uloženie
pokuty. V rozhodnutí chýba informácia o spôsobe a okamihu, kedy sa SOI dozvedela, zistila
možné porušenie zákona. Z tohto dôvodu je rozhodnutie nezákonné a účastník konania aj
vzhľadom na ostatné uvedené skutočnosti žiada o jeho zrušenie.
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 22.09.2017 a dňa 02.10.2017.
K odvolaniu účastníka konania správny orgán konštatuje, že výrok rozhodnutia bol
prvostupňovým správnym orgánom, ktorý rozhodoval vo veci koncipovaný tak, aby bolo
jednoznačné čoho sa účastník konania dopustil a akým spôsobom sa účastník konania porušenia
povinnosti dopustil. Správy orgán vo výroku rozhodnutia jednoznačne uviedol dôvod, pre ktorý
sa účastník konania dopustil porušenia povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa: „...pričom predávajúci nevybavil reklamáciu spotrebiteľky v časti, ktorá sa
týkala nevyhovujúcich hygienických podmienok v zariadení Kubrica, v ktorých spotrebiteľka
reklamovala problémy s teplou vodou a splachovaním na WC...“ Nič na tom nemení
skutočnosť, že správny orgán v predchádzajúcom texte rozhodnutia nazval, špecifikoval
reklamáciu spotrebiteľa ako reklamáciu zameranú na kompenzáciu škôd spôsobenú
neodôvodneným ukončením tábora, nezabezpečením nevyhnutného zdravotného ošetrenia
a spôsobením duševnej ujmy dcéry spotrebiteľky.

K ďalšiemu odvolaciemu dôvodu správny orgán uvádza § 2 písm. l) zákona o ochrane
spotrebiteľa, podľa ktorého sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady
výrobku alebo služby.
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. Z uvedeného vyplýva potreba primerane aplikovať § 2 písm. m)
zákona o ochrane spotrebiteľa, tak aby došlo k naplneniu podmienky vybavenia reklamácie
v zákonnej lehote podľa § 18 ods. 4 zákona. V opačnom prípade by bol spotrebiteľovi odopretý
nárok vyplývajúci zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby, tak ako ustanovuje Občiansky
zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. „Vo všeobecnosti je potrebné pod pojmom vada
rozumieť všetko, čo znižuje možnosť využitia a upotrebenia veci alebo ju inak znehodnocuje.
Vadou je preto každý odklon plnenia od toho, čo sa malo podľa zmluvy plniť, a to ak ide
o kvantitu a kvalitu plnenia.“ (FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. diel.
Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 1415) „Jednou zo základných požiadaviek nášho práva je, aby
sa subjekty v majetkovoprávnych vzťahoch správali tak, aby predovšetkým uskutočňovali všetky
úkony, resp. všetky druhy činností, ktoré majú byť podľa zmluvy vykonané, a ktoré subjekty od
seba navzájom tiež s príslušnými právnymi a ekonomickými dôsledkami očakávajú. Ide
o správanie, ktoré možno označiť ako plnenie toho, čo je predmetom záväzkovoprávneho
vzťahu založeného spravidla zmluvou. Ďalšou podmienkou je to, aby subjekty uskutočňovali
také plnenie, ktoré je zo všetkých stránok náležite dokonalé. Pritom pod pojmom náležité
plnenie rozumieme plnenie uskutočňované nielen včas, ale aj riadne.“ (Kirstová, K.
Zodpovednosť za vady. In Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve. Bratislava :
Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta UK, 1995, s. 68.)
K ďalšej námietke správny orgán uvádza nález Ústavného súdu SR z 23. mája 2013, č. k.
IV. ÚS 71/2013-36, podľa ktorého „k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno
pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako
jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona.“ Účelom zákona
o ochrane spotrebiteľa je ochrana práv spotrebiteľov v prípade spotrebiteľských zmlúv.
Z vyššie uvedeného je potom zrejmé, že zákonodarca chcel zakomponovaním odkazu v § 18
ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa na § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa docieliť
ukončenie reklamačného konania uvedenými spôsobmi v lehote 30 dní od uplatnenia
reklamácie spotrebiteľom. Účastník konania je teda povinný v rámci tridsiatich dní od
uplatnenia reklamácie vybaviť reklamačné konanie a v prípade, ak reklamáciu zamietol, toto
odôvodnené zamietnutie v rámci tejto lehoty aj odoslať spotrebiteľovi. Takýmto spôsobom je
zabezpečená právna istota spotrebiteľa a jeho nárok z vadného dodania služby V opačnom
prípade by došlo k poškodeniu práv a ekonomických záujmov spotrebiteľa, pre ktorého je
dôležité, pre zachovanie jeho nároku z vadného plnenia, aby bol reklamačný proces ukončený
včas. Zo skutkového stavu preukázaného v priebehu správneho konania je jednoznačné, že
účastník konania reklamoval okrem iného aj nevyhovujúce hygienické podmienky v zariadení
Kubrica, spotrebiteľka reklamovala problémy s teplou vodou a splachovaním na WC, avšak
účastník konania v týchto bodoch reklamáciu nevybavil, nezamietol a nijakým spôsobom sa
k nej nevyjadril. Sumu vo výške 23 EUR predstavujúcej náklady na stravovanie bol účastník
konania povinný vrátiť spotrebiteľovi pri predčasnom ukončení pobytu, tak ako je uvedené

v „Zmluvných podmienkach obstarania zájazdu alebo služieb“ účastníka konania, ktoré tvoria
prílohu č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 22.09.2017.
Z judikatúry Najvyššieho súdu SR vyplýva, že výrok rozhodnutia o správnom delikte musí
obsahovať popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne i uvedenie
iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby skutok nemohol byť zamenený za iný, ako to
explicitne vyžaduje právna úprava trestania za trestné činy i za priestupky. Tento záver je
napriek nedostatku výslovnej úpravy možné vyvodiť z ustanovenia § 47 ods. 2 správneho
poriadku. V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne rozhodnutia
o správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt
postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku
s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré
sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Na základe uvedeného správny
orgán konštatuje, že výrok prvostupňového rozhodnutia vo veci obsahuje všetky zákonné
náležitosti, delikt je v ňom špecifikovaný tak, že sankcionované konanie je nezameniteľné
s iným konaním. Výrok obsahuje ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého žalovaný
rozhodol, je v ňom presne identifikovaný žalobca, kontrolný orgán, časy a miesta výkonu
kontrol, stručné popísanie skutkového stavu s jednoznačným určením nezákonného konania
(nevybavenie „Reklamácie tábora Letná čarodejnícka škola v termíne od 13.07.2017 do
22.07.2017, kód 201“ zo dňa 25.07.2017) ako aj ustanovenie porušeného právneho predpisu
(§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Pokiaľ ide o čas spáchania skutku resp. čas
nesplnenia povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, jeho presné určenie nie
je natoľko podstatné, rozhodujúce je, že účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť
v lehote určenej zákonom, tak ako je uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia. Taktiež je
obsahom rozhodnutia informácia o tom kedy a akým spôsobom správny orgán zistil porušenie
zákona: „Pri výkone kontroly bolo zistené...“, „Dňa 22.09.2017 vykonali inšpektori SOI
kontrolu...“. Tieto informácie sú aj obsahom výroku rozhodnutia.
Vykonanou kontrolu inšpektormi SOI bolo zistené, že účastník konania porušil vyššie
uvedené povinnosti.
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. Ak inšpektorát SOI uviedol v odôvodnení
výšky pokuty, že z dôvodu nevybavenia reklamácie v zákonnej lehote dochádza k znemožneniu
ďalšieho postupu ohľadom uplatnenej zodpovednosti za vady poskytnutej služby, tak správny
orgán poukázal na právnu neistotu na strane spotrebiteľa vyvolanú nesplnením povinnosti
v lehote. Spotrebiteľ má právo z hľadiska ochrany jeho záujmov na vybavenie reklamácie,
v tomto prípade na informáciu o zamietnutí reklamácie v zákonnej lehote, tak aby mohol svoje
práva a nároky dosiahnuť v čo najkratšom čase. Spotrebiteľovi bolo v momente nesplnenia
povinnosti účastníkom konania, pri presiahnutí lehoty na vybavenie reklamácie, protiprávne
znemožnené dosiahnuť svoj nárok zo zodpovednosti za vady dodanej služby.
Výška pokuty je primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici zákonnej
sadzby. Odvolací správny orgán nemôže prijať tvrdenia uvádzané účastníkom konania vo
svojom odvolaní, ako také, ktoré môžu mať podstatný vplyv na výšku uloženej pokuty.
Účastník konania je objektívne zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných právnych
predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť. Účastník konania nesplnil povinnosť, tak ako ju
predpisuje zákon o ochrane spotrebiteľa a tomu je aj primerane uložená výška pokuty. Správny
orgán pri určovaní výšky pokuty zobral do úvahy, že nevybavením reklamácie v zákonnej

lehote 30 dní došlo k právnej neistote na strane spotrebiteľa, keď sa spotrebiteľ dostal do
situácie, v ktorej nevedel akým spôsobom bola jeho reklamácia vybavená a či vôbec došlo
k vybaveniu jeho reklamácie. Nedodržaním zákonného postupu účastník dokonania
neoprávnene porušil práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov podľa § 3 zákona
o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ má vždy v prípade uplatnenia reklamácie záujem na
riadnom a včasnom vybavení reklamácie z hľadiska ďalšej súvisiacej realizácie
a uspokojovania svojich ekonomických záujmov. Nedodržiavaním lehoty na vybavenie
reklamácie dochádza k nezákonnému porušeniu práva spotrebiteľa na uplatnenie
zodpovednosti za vadu dodaných služieb.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
22.09.2017a dňa 02.10.2017. 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.
Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinností ustanovených
v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre
určenie výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 4 citovaného zákona
tým, že nevybavil reklamáciu spotrebiteľov v zákonnej lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie,
čo predstavuje ohrozenie právnej istoty spotrebiteľov a porušenie nároku spotrebiteľa na
uplatnenie zodpovednosti za vady dodanej služby. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty
zároveň prihliadol na to, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného aj právo na ochranu
svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol.
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-02230117.
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/0481/99/2018

Dňa : 07.08.2019

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 – Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho
6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 226, kontrola vykonaná dňa
24.08.2017 a dňa 20.09.2017 v sídle spoločnosti Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821
04 Bratislava proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0239/01/2017, zo dňa 31.08.2018, 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 1.000,- €, slovom: jedentisíc eur, pre porušenie ustanovenia § 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 Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0239/01/2017, zo dňa
31.08.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Internet Mall Slovakia, s.r.o. –
peňažnú pokutu vo výške 1.000,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 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“).
Dňa 24.08.2017 a dňa 20.09.2017, kontrolami, vykonanými inšpektormi SOI v sídle
spoločnosti Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava ako prevádzkovateľa
internetového obchodu www.mall.sk, bolo zistené, že účastník konania porušil zákaz použiť
nekalé obchodné praktiky.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania v zákonom stanovenej odvolanie.
Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku: „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.“ Podľa ods. 2 uvedeného ust. „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo dodržať zákaz používať nekalé
obchodné praktiky; čo účastník konania porušil.
Dňa 24.08.2017 a dňa 20.09.2017 vykonali inšpektori SOI kontrolu účastníka konania ako
prevádzkovateľa internetového obchodu www.mall.sk v sídle spoločnosti Internet Mall
Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 226,
zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. Kontrola vykonaná
dňa 24.08.2017 bola zameraná aj na prešetrenie spotrebiteľských podnetov evidovaných pod
č. 621/2017, 622/2017, 623/2017, 774/2017, 634/2017, 712/2017, 73/2017, 588/2017,
590/2017, 619/2017, 620/2017, 624/2017, 625/2017 a 626/2017, ktorej výsledok je popísaný
v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 24.08.2017. Kontrola vykonaná dňa 20.09.2017 bola
zameraná aj na prešetrenie spotrebiteľských podnetov evidovaných pod č. 621/2017, 622/2017,
623/2017, 774/2017, 634/2017, 712/2017, 773/2017, 588/2017, 590/2017, 619/2017, 620/2017,
624/2017, 625/2017 a 626/2017 – doplnenie, ktorej výsledok je popísaný v dodatku
k inšpekčnému záznamu zo dňa 20.09.2017.
V súvislosti s vykonanými kontrolami a na základe dokladov predložených zo strany
účastníka konania ako aj dokladov predložených spotrebiteľmi v podnetoch bolo zistené, že
účastník konania ako predávajúci na webovej stránke internetového obchodu www.mall.sk
uvádzal dňa 16.06.2017 a dňa 17.06.2017 v ponuke výrobok Microsoft Xbox One X 1TB
s uvedením informácie o jeho predajnej cene vo výške 279,- € po zľave vo výške 220,- €
(44 %) z pôvodnej predajnej ceny vo výške 499,- €, na základe čoho vytvorili spotrebitelia
svoje objednávky, a to:
 dňa 17.06.2017 (podnet č. 619/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu doručeného dňa 17.06.2017 z e-mailovej adresy
objednavky@mall.sk na e-mailovú adresu spotrebiteľa (Objednávka č. 97433138),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 620/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu doručeného dňa 16.06.2017 z e-mailovej adresy
objednavky@mall.sk na e-mailovú adresu spotrebiteľa (Objednávka č. 97431601),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 621/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97431982 s dátumom prijatia dňa 16.06.2017),
 dňa 17.06.2017 (podnet č. 622/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97433251 s dátumom prijatia dňa 17.06.2017),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 623/2017 a č. 774/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim
potvrdené prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97431728 s dátumom prijatia dňa
16.06.2017),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 624/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97431864 s dátumom prijatia dňa 16.06.2017),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 625/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97432253 s dátumom prijatia dňa 16.06.2017),
 dňa 17.06.2017 (podnet č. 626/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu (Objednávka č. 97432750 s dátumom prijatia dňa 17.06.2017),
 dňa 16.06.2017 (podnet č. 712/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu doručeného dňa 16.06.2017 z e-mailovej adresy
objednavky@mall.sk na e-mailovú adresu spotrebiteľa (Objednávka č. 97431837),
 dňa 17.06.2017 (podnet č. 773/2017), ktorej prijatie bolo predávajúcim potvrdené
prostredníctvom e-mailu doručeného dňa 17.06.2017 z e-mailovej adresy
objednavky@mall.sk na e-mailovú adresu spotrebiteľa (Objednávka č. 97433941
a Objednávka č. 97433601).
Následne (dňa 19.06.2017, dňa 20.06.2017 a dňa 21.06.2017) bol spotrebiteľom zo strany
predávajúceho doručený e-mail s uvedením ospravedlnenia a zrušenia objednávky (vec:
Ospravedlnenie a zrušenie objednávky). V texte predávajúci uvádzal, že dňa 16.06.2017, resp.
dňa 17.06.2017, došlo na webovej stránke internetového obchodu www.mall.sk k technickému
zlyhaniu, v dôsledku ktorého sa pri vybraných produktoch objavila suma značne odlišná od
predajnej ceny tovaru. Predávajúci na základe uvedeného odstúpil od kúpnej zmluvy a zrušil

objednávku. Z uvedeného vyplýva, že informácia o cene, ktorá bola uvedená dňa 16.06.2017
a dňa 17.06.2017 na webovej stránke internetového obchodu www.mall.sk vzbudzovala dojem,
že cena je nižšia ako skutočná cena. Predmetný spôsob informovania bol spôsobilý uviesť
spotrebiteľov do omylu a mať za následok, že spotrebitelia urobili rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobili, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu
k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, t. j. nerešpektovaniu
zákazu používania nekalých obchodných praktík. Uvedeným konaním došlo k porušeniu
ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, ods. 4 a § 8 ods. 1
písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že v dôsledku technickej chyby bol tovar
Microsoft Xbox One X 1 TB ponúkaný za cenu 279,- €, čo však nebola skutočná a správna
cena, keď správna cena bola 499,- €. Po zistení boli zákazníci okamžite kontaktovaní a ich
objednávky boli zrušené.
Účastník konania uvádza, že nešlo o nekalú obchodnú praktiku, ale len obyčajné technické
zlyhanie systému, ktorého sankcionovanie považuje za neprimerane prísne, pričom žiaden
z dotknutých spotrebiteľov nebol materiálne poškodený, okrem jedného prípadu, si všetci
spotrebitelia objednali daný tovar s platbou na dobierku alebo pri osobnom prevzatí a teda
k zaplateniu kúpnej ceny nedošlo. Všetkým dotknutým spotrebiteľom sa účastník konania
ospravedlnil a aj im poskytol poukaz na 10,- €. Stav, kedy bola nesprávne uvedená cena trval
veľmi krátko, dotknuté objednávky systém automaticky zablokoval a odmietol ich spracovanie
a bez zbytočného odkladu boli postupne dotknutí spotrebitelia informovaní.
Účastník konania ďalej odkazuje na svoje obchodné podmienky, kde uvádza, že keď nie je
tovar možné dodať v cene uvedenej na internetovom obchode, môže účastník konania zrušiť
objednávku. Účastník konania uviedol, že podľa jeho názoru sú VOP plne v súlade so zákonom
a nie je možné ich úpravu považovať za neprijateľné podmienky, ktoré by boli v neprospech
spotrebiteľa. Samotným zrealizovaním objednávky zo strany spotrebiteľov, resp.
automatickým potvrdením, nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a toto ustanovenie je na
prospech a ochranu oboch zmluvných strán, nakoľko pokiaľ nastane situácia, že tovar nie je
možné kupujúcemu dodať za podmienok uvedených v internetovom obchode, nie je ani
v záujme spotrebiteľa, aby v zmluvnom vzťahu zotrval a je v jeho záujme, aby bol o tom
upovedomený v čo najkratšom možnom čase a prípadne si tovar objednal u iného
predávajúceho alebo opätovne u účastníka konania. Účastník konania tiež uviedol, že
ustanovenie VOP o možnosti zrušiť objednávku spotrebiteľa pre nemožnosť dodať tovar v cene
uvedenej na internetovom obchode sa využíva vo výnimočných prípadoch a bolo
zakomponované do VOP z dôvodu, že pri objeme tovaru, ktorý účastník konania predáva, ani
pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti nie je možné eliminovať technické
nedostatky na nulu a ak už situácia s nesprávnym uvedením tovaru nastane, považuje účastník
konania svoj postup za spravodlivý, ktorý nepoškodí spotrebiteľa, ale ani oprávnené záujmy
účastníka konania. Účastník konania ako predávajúci prostredníctvom VOP zverejnil
a upozornil spotrebiteľov na dôvody, kedy nie je povinný dodať tovar – ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu
v cene, ktorá je uvedená i internetovom obchode. Účastník konania je toho názoru, že technické
zlyhanie systému, v dôsledku ktorého sa objavila pri tovare nesprávna cena, je práve
okolnosťou, kedy by nebolo spravodlivé požadovať dodanie tovaru. Spotrebitelia vytvorením
účtu v internetovom obchode a opätovne pri objednaní tovaru jednoznačne prejavili vôľu, že
súhlasia, aby boli týmito VOP viazaní.
Účastník konania je tiež názoru, že nekalej obchodnej praktiky by sa dopustil, ak by
požadoval od spotrebiteľov zaplatenie skutočnej ceny, resp. ak by bolo jeho úmyslom ponúkať

tovar za inú cenu ako je skutočná, aby ovplyvnili ekonomické správanie spotrebiteľa. Účastník
konania okamžite spotrebiteľov upozornil na vzniknutú chybu a vyššiu cenu nepožadoval
zaplatiť a v jednom prípade, kedy bola kúpna cena zaplatená, bola ihneď vrátená, preto je
účastník konania názoru, že spotrebiteľom žiadna ujma nevznikla a ak áno, v zanedbateľnom
rozsahu a v nadväznosti na uvedené, ak sa účastník konania aj dopustil správneho deliktu, jeho
spoločenská nebezpečnosť je nepatrná.
Účastník konania tiež uviedol, že pri množstve druhov tovarov, ktoré ponúka môže
v dôsledku technického zlyhania nastať situácia, že je uvedená nesprávna cena, avšak nie je
spravodlivé požadovať, ani objektívne očakávať, že sa nikdy nevyskytne žiaden omyl.
Účastník konania tiež poukazuje na rozhodnutie SOI, v ktorom odvolací správny orgán
dospel k záveru, že v danom prípade skutková podstata nenapĺňa znaky nekalej obchodnej
praktiky, s čím sa účastník konania stotožňuje, ako aj poukazuje na rozhodnutie SOI, v ktorom
boli konštatované nekalé obchodné praktiky, za ktoré bola uložená sankcia v značne nižšej
výške.
Účastník konania v podanom odvolaní tiež namieta, že správny orgán dôsledne neaplikoval
kritéria na ukladanie pokút v zmysle ustanovenia § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Záverom žiada účastník konania o zrušenie rozhodnutia alebo o prípadné zníženie sankcie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci
v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo
preukázaný a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania
v odvolaní odvolací orgán vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je
rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.
Vyššie popísaným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práv spotrebiteľa,
čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje zákon o ochrane
spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán uvádza, že obchodná praktika sa má posúdiť ako „klamlivá“
v zmysle článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu,
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pokiaľ táto praktika jednak
obsahuje nesprávne informácie alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného
spotrebiteľa a jednak je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Článok 2 písm. k) tejto smernice sa má
vykladať v tom zmysle, že pojem „rozhodnutie o obchodnej transakcii“ zahŕňa akékoľvek
rozhodnutie, ktoré priamo súvisí s rozhodnutím o tom, či kúpiť, alebo nekúpiť určitý výrobok.
Pokiaľ ide o cieľ, ktorý sleduje článok 6 ods. 1 smernice č. 2005/29/ES, treba konštatovať,
že táto smernica vychádza z článku 169 ZFEÚ a jej cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľa aproximáciou ustanovení členských štátov o nekalých obchodných
praktikách poškodzujúcich ekonomické záujmy spotrebiteľov. Odôvodnenie 7 smernice
2005/29 uvádza, že táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia
s ovplyvňovaním rozhodnutí spotrebiteľov o obchodnej transakcii vo vzťahu k produktom.
Odôvodnenie 11 tejto smernice uvádza, že uvedená smernica zavádza jednotný všeobecný
zákaz týchto nekalých obchodných praktík, ktoré narúšajú ekonomické správanie
spotrebiteľov. Z odôvodnenia 13 uvedenej smernice vyplýva, že práve dva druhy obchodných
praktík, ktoré sú zďaleka najbežnejšie, a to klamlivé obchodné praktiky a agresívne obchodné
praktiky, boli dôvodom na prijatie špecifických pravidiel na boj proti týmto praktikám. Podľa
odôvodnenia 14 tej istej smernice táto smernica speje k tomu, aby pojem „klamlivé obchodné
praktiky“ zahŕňal praktiky, ktoré tým, že spotrebiteľa uvádzajú do omylu, bránia tomuto
spotrebiteľovi urobiť kvalifikovanú, a tým aj efektívnu voľbu.

K tvrdeniu účastníka konania, že v dôsledku technickej chyby bol tovar Microsoft Xbox One
X 1 TB ponúkaný za cenu 279,- €, čo však nebola skutočná a správna cena, keď správna cena
bola 499,- € a po zistení boli zákazníci okamžite kontaktovaní a ich objednávky boli zrušené,
odvolací správny orgán uvádza, že uvedená skutočnosť predstavuje príčinu vzniku danej
skutočnosti, ktorá však nie je dôvodom neplnenia zákonom stanovenej povinnosti, resp. zákazu.
Uvedené argumenty sú subjektívnou skutočnosťou, ktorá nezbavuje účastníka konania
objektívnej zodpovednosti za porušenie zákona. Odvolací orgán však v tejto súvislosti
poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe
princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť)
alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je
pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho
deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti.
Čo sa týka tvrdenia účastníka konania, že nebolo v jeho záujme ovplyvniť ekonomické
správanie spotrebiteľov, odvolací správny orgán uvádza, že tým, že účastník konania uvádzal
vo vzťahu k výrobku – Microsoft Xbox One X 1 TB, cenu 279,- €, Bežná cena: 499,- €, Ušetríte
až 220 € (44%), vznikol rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou akciovou cenou 220,- €, čím
účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík. Priemerný spotrebiteľ
si pri rozhodovaní o kúpe nevšíma len predajnú sumu, ale rozhoduje sa aj na základe rôznych
akcií predávajúcich, ktorých výška je pre neho podstatná. V danom prípade mohlo uvedené
jednoznačne spôsobiť uvedenie spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že tento urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého
konania vo vzťahu k spôsobu výpočtu ceny, resp. existencii osobitnej cenovej výhody, ktoré je
spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa a porušeniu zákazu používania
nekalých obchodných praktík, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa
Odvolací správny orgán v tejto súvislosti uvádza, že informácie o cene výrobku majú pre
spotrebiteľa zásadný význam, nakoľko aj na základe nich sa rozhoduje, či predmetný výrobok
kúpi. Nesprávne poskytnuté informácie o výrobku, v tomto prípade o jeho cene, vyvolávajú
mylný dojem, na základe ktorého spotrebiteľ uskutoční svoje rozhodnutie o kúpe, ktoré by inak
neurobil.
V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na to, že priemerným spotrebiteľom je priemerne
inteligentná, v rozumnej miere informovaná, vnímavá a obozretná osoba.
Odvolací správny orgán je však názoru, že ak účastník konania ako predávajúci informuje
prostredníctvom svojho internetového obchodu o zľave produktu, ktorú navyše vyjadrí
niekoľkými spôsobmi – uvedením pôvodnej ceny, ceny po zľave a aj percentuálnym
vyjadrením zľavy, spotrebiteľ ako priemerne inteligentná, v rozumnej miere informovaná,
vnímavá a obozretná osoba nemôže rozpoznať, že ide o nesprávne uvedenú cenu, nakoľko
podstatou akcie je predaj tovaru za znížené ceny.
Pokiaľ ide o citované rozhodnutie SOI, má odvolací správny orgán za to, že argumentáciu
odvolacieho orgánu, kedy vypustil časť skutku v súvislosti s nesprávne uvedenou cenou, nie je
možné použiť v súvislosti s vecou účastníka konania, ktorej podstatou je uvádzanie
akciovej ceny, nakoľko v poukazovanom prípade odvolací správny orgán posudzoval prípad
„bežného predaja“ (nejednalo sa o predajnú akciu, u ktorej priemerný spotrebiteľ predpokladá
akciové ceny výrobkov), keď priemerný spotrebiteľ mohol byť dostatočne schopný posúdiť, či
cena výrobku, uvedená predávajúcim, zodpovedá skutočnosti.
Čo sa týka poukazu účastníka konania na obdobné rozhodnutie s uloženou nižšou sankciou,
k tomu odvolací správny orgán uvádza, že v mnohých prípadoch síce môže byť konštatované
porušenie rovnakého zákonného ustanovenia, avšak skutkový stav nemusí byť vždy zhodný so
skutkovým stavom veci, ktorá je predmetom tohto konania. Odvolací orgán má za to, že
správny orgán je povinný rozhodovať obdobne v prípadoch kedy je skutkový stav totožný.

V prípade, kedy nejde o rovnaký ani podobný prípad a správny orgán uloží pokutu v rôznej
výške, nejde o vybočenie zo zákonom stanovených kritérií. Odvolací orgán si taktiež dovoľuje
poukázať aj na tú skutočnosť, že správne orgány pri vydávaní rozhodnutí pristupujú ku
každému prípadu individuálne na základe objektívnych okolností každého prípadu.
Čo sa týka námietky účastníka konania, že správny orgán dôsledne neaplikoval kritéria na
ukladanie pokút v zmysle ustanovenia § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací
správny orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho
orgánu, považuje predmetné rozhodnutie za riadne odôvodnené a v súlade s požiadavkami
ustanovenia § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Čo sa týka výšky uloženej pokuty odvolací orgán poukazuje na požiadavku podľa § 3
ods. 5 druhá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby
v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by potom výrazným
spôsobom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací
orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri
udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú
zistenému skutkovému stavu.
Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 €.
Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter Podľa
§ 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter protiprávneho
konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Spôsob
protiprávneho konania spočíva v porušení zákazu používať nekalé obchodné praktiky zo strany
účastníka konania, v dôsledku ktorých môže spotrebiteľ urobiť rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil. V predmetnom prípade bolo jednoznačne preukázané, že
účastník konania svojim konaním jednoznačne ovplyvnil rozhodnutie spotrebiteľov, nakoľko
obchodná transakcia sa môže považovať za nekalú nielen vtedy, ak je spôsobilá zapríčiniť, že
spotrebiteľ si kúpi alebo nekúpi produkt, ale aj vtedy, ak je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ
napríklad navštívi obchod, alebo strávi viac času na internete rezerváciami alebo sa rozhodne
nezmeniť poskytovateľa služby. Pre určenie nekalých obchodných praktík, nie je podstatné, či
skutočne došlo k narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa (t. j. jeho rozhodnutia
o obchodnej transakcii). Vyžaduje sa predovšetkým posúdenie toho, či je obchodná praktika
„spôsobilá“ (t. j. či môže) mať takýto vplyv na priemerného spotrebiteľa.

Odvolací správny orgán po preskúmaní veci má za to, že daná praktika účastníka konania
bola jednoznačne spôsobilá ovplyvniť rozhodnutie priemerného spotrebiteľa o obchodnej
transakcii, o čom svedčí počet podaných podnetov spotrebiteľov, ktorých nesprávne uvedená
cena na internetovom obchode účastníka konania ovplyvnila.
Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných
vzťahoch je vyjadrená zákazom používania nekalých obchodných praktík, pričom
v predmetnom prípade nebola naplnená. Pri stanovení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol
na porušenie zákazu nekalej obchodnej praktiky, keď účastník konania nesprávne informoval
o cene produktu, ako bolo prihliadnuté aj na počet spotrebiteľov, na ktorých malo predmetné
dopad.
Účel zákona stanovujúci predmetný zákaz nekalých obchodných praktík sledujúci
posilnenie dôvery spotrebiteľov pri realizovaní ich nákupov, nebol konaním predávajúceho
naplnený. Obchodné praktiky možno definovať ako činnosti súvisiace s reklamou, predajom
alebo dodávkou produktu primeranému spotrebiteľovi, ktoré zahŕňajú vlastné akékoľvek
činnosti, opomenutia, spôsoby správania, vyjadrenia alebo obchodnú komunikáciu, vrátane
reklamy a marketingu, ktorú vykonáva predávajúci. Pri nekalej obchodnej praktike sa tieto
činnosti považujú za neprijateľné voči spotrebiteľovi. Za priemerného spotrebiteľa sa podľa
výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, ktorý je priemerne dobre
informovaný a primerane vnímaný a opatrný, pričom sa berú do úvahy spoločenské, kultúrne
a jazykové faktory. Z hľadiska miery zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu
zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov
a služieb bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Odvolací orgán zároveň zobral do úvahy, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na
ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol.
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, KS-379,VS-02390117.
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/0555/99/2018

Dňa : 01.08.2019

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 – INVESTOR s.r.o.,
sídlo: Hurbanova 652/2, 085 01 Bardejov, IČO: 36 505 439, kontrola začatá dňa 28.03.2018
v prevádzkarni Investor – realitná kancelária, Hurbanova 652/2, Bardejov a ukončená dňa
18.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania prerokovaním a odovzdaním inšpekčného
záznamu kontrolovanému subjektu, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0250/07/18 zo dňa 02.11.2018, ktorým
bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená
peňažná pokuta vo výške 1 000,- EUR, slovom: jedentisíc eur, 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 Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0250/07/18 zo dňa
02.11.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – INVESTOR s.r.o. - peňažnú pokutu
vo výške 1 000,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. c) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bola dňa 28.03.2018 začatá kontrola v prevádzkarni účastníka konania
Investor – realitná kancelária, Hurbanova 652/2, Bardejov, ktorá bola ukončená dňa 18.05.2018
prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe. Predmetná kontrola
inšpektormi SOI bola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“), zákona
č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o službách na vnútornom trhu“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „OZ“). Predmetnou kontrolou bolo zistené, že účastník konania porušil 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 preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nepoužívať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil.
Dňa 28.03.2018 bol inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
začatý výkon kontroly v prevádzkarni účastníka konania Investor – realitná kancelária,
Hurbanova 652/2, Bardejov. Kontrola bola ukončená dňa 18.05.2018 v prevádzkarni účastníka
konania prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanému subjektu.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v rámci kontroly bola zo strany účastníka konania
(kontrolovanej osoby) predložená Zmluva o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017, majúca
charakter spotrebiteľskej zmluvy, t. j. zmluvy, s ktorej podmienkami mal spotrebiteľ možnosť
oboznámiť sa pred jej uzatvorením, avšak nemal možnosť ovplyvniť ich obsah. Vyhodnotením
obsahu podmienok, uvádzaných v predmetnej spotrebiteľskej zmluve, bolo zistené, že účastník
konania v Zmluve o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017 používal podmienky spôsobilé založiť
výraznú nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, t. j.
neprijateľné podmienky, čím bol porušený zákaz použitia neprijateľných podmienok
v spotrebiteľskej zmluve podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Uvedené bolo zistené v nasledovnom:
1) v záhlaví zmluvy bolo uvedené:
„Zmluva o sprostredkovaní uzavretá podľa § 262 a nasl. a § 642 a nasl. Obchodného
zákonníka v platnom znení“
Vo vyššie uvedenom záhlaví posudzovanej zmluvy ide o ustanovenie, ktoré zapríčiňuje
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. Posudzovaná zmluvná podmienka je
založená na priamom rozpore s ustanovením § 52 ods. 2 a § 54 ods. 1 OZ, pričom spotrebiteľ
sa ňou vopred vzdáva svojich práv na priaznivejšiu právnu úpravu podľa OZ a zároveň si
zhoršuje svoje zmluvné postavenie. V zmysle § 2 ods. 3 OZ 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 OZ 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 OZ, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Uvedená zmluvná
podmienka je v rozpore s ustanoveniami § 52 ods. 2 OZ, keďže zákon vyžaduje prednostné
použitie ustanovení OZ 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 záhlaví zmluvy. So zreteľom na pojmové znaky zmluvy
o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka a pojmové znaky sprostredkovateľskej
zmluvy podľa § 774 OZ je tiež zrejmé, že právna úprava Obchodného zákonníka je pre
spotrebiteľa nepriaznivejšia najmä v otázke nároku sprostredkovateľa na odmenu – províziu.
Charakteristickým pojmovým znakom sprostredkovateľskej zmluvy podľa OZ je totiž nielen
to, že sa sprostredkuje uzavretie zmluvy uvedeným spôsobom, ale že sa dostaví aj výsledok,
a to pričinením sprostredkovateľa. Podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka
sprostredkovateľovi na vznik nároku na odmenu postačuje len vyvíjať činnosť smerujúcu
k tomu, aby záujemca mohol zmluvu uzatvoriť, nie je rozhodujúce, či zmluvu aj skutočne
uzatvorí. Zároveň použitie právnej úpravy Obchodného zákonníka prichádza do úvahy prioritne
len vtedy, ak ide o zmluvu medzi podnikateľmi a zmluva je zameraná na podnikateľskú
činnosť, nie ak ide o štandardný spotrebiteľský vzťah tak, ako je to aj v predmetnom prípade.

2) v článku III. Predmet zmluvy, v bode 1) bolo uvedené:
„Sprostredkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu
k tomu, aby mali záujemcovia príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť opísanú
v článku II. tejto zmluvy s treťou osobou“.
Uvedená podmienka bola taktiež vyhodnotená ako neprijateľná, keďže je spôsobilá založiť
hrubý nepomer medzi právami a povinnosťami 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
ustanovenie § 774 OZ, 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“. Z pojmových znakov sprostredkovateľskej zmluvy podľa OZ vyplýva, že
sprostredkovateľ je povinný obstarať uzavretie zmluvy, nestačí na rozdiel od právnej úpravy
obsiahnutej v Obchodnom zákonníku len vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu zmluvy bez
dosiahnutia výsledku. Len vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy nezakladá nárok
účastníka konania (realitnej kancelárie) ako sprostredkovateľa na zaplatenie provízie zo strany
spotrebiteľa (záujemcu). Uvedená zmluvná podmienka je v rozpore s § 774 OZ. Podľa
ustanovenia § 54 ods. 1 OZ sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu
odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vzdať
svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa
priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.
3) v článku VI. Provízia za sprostredkovanie uzavretia zmluvy, v bode 6) bolo uvedené:
„Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak záujemca uzavrie bez ďalšej
súčinnosti sprostredkovateľa kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu) s treťou
osobou, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy
(napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku nehnuteľnosti)“.
V zmysle § 774 OZ sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať
záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi
poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Vyššie
uvedené, účastníkom konania vymienené ustanovenie, na základe ktorého si sprostredkovateľ
(účastník konania) nárokuje na províziu aj v prípade, ak k uzavretiu zmluvy nedôjde jeho
pričinením, (t. j. zmluva bude uzatvorená bez jeho súčinnosti), je spôsobilé založiť nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Keďže vznik nároku na
odmenu – províziu v zmysle ustanovenia § 774 OZ je podmienený dosiahnutím výsledku
súčinnosťou sprostredkovateľa, v takom prípade nepostačuje len označiť osobu vhodnú na
uzavretie zmluvy a vykonať ohliadku nehnuteľnosti.
Uvedené podmienky boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní zo dňa 19.11.2018 účastník konania uvádza, že v právnych vzťahoch
pri výkone svojej podnikateľskej činnosti vystupuje voči svojim klientom ako dodávateľ
(poskytovateľ) služieb. Účastník konania zároveň uvádza, že si plne uvedomuje, že
spotrebiteľská zmluva je určitým typom zmluvy, pre ktorú najmä OZ, ale aj iné právne predpisy
ustanovujú osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti musí zmluva obsahovať a naopak,
ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky) na ochranu tzv. slabšej zmluvnej strany.
Účastník konania poznamenáva, že charakter spotrebiteľskej zmluvy môže mať zmluva podľa

občianskeho práva, ale charakter spotrebiteľskej zmluvy môžu mať aj zmluvy uzatvárané podľa
Obchodného zákonníka, ako aj ďalších osobitných predpisov. Účastník konania však zotrváva
na svojom vyjadrení a opätovne namieta použitie neprijateľnej podmienky v kontrolovanej
Zmluve o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017 v jej záhlaví, nakoľko právny poriadok umožňuje
subjektom právneho vzťahu voľbu práva, teda možnosť vybrať si pôsobnosť Obchodného
zákonníka. Podľa vyjadrenia účastníka konania nepredstavuje voľba Obchodného zákonníka
žiadny zložitý právny úkon, v zásade ide o dohodu s obligatórne písomnou formou, ktorá spĺňa
všeobecné požiadavky na náležitosti právneho úkonu vyplývajúce z OZ. Je tu potrebný
výslovný prejav vôle zmluvných strán o tom, že pre daný právny vzťah si volia aplikáciu
Obchodného zákonníka, čo je upravené v článku VIII. bod 5) kontrolovanej Zmluvy
o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017. Účastník konania taktiež namieta použitie neprijateľnej
podmienky aj v článku III. bod 1), nakoľko predmetom jeho podnikania je sprostredkovanie
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), teda ako sprostredkovateľ (realitná
kancelária) vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou na základe sprostredkovateľskej
zmluvy, teda vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby klient mal príležitosť uzavrieť daný typ
zmluvy, o ktorý má záujem, s treťou osobou. Účastník konania poznamenáva, že ide o činnosť
pozostávajúcu z inzercie, hľadania vhodného záujemcu, fotodokumentácie nehnuteľnosti,
ohliadok. Účastník konania ďalej uviedol, že predmetom jeho podnikania je realitná činnosť
a ako taká nezahŕňa poskytovanie právnych služieb, ktoré môžu poskytovať výhradne advokáti,
advokátske kancelárie a notárske úrady, teda nie je v kompetencii účastníka konania
vyhotovenie právnych dokumentov a ich úradné overenie. Z uvedeného dôvodu účastník
konania nevidí pochybenie ani v ustanovení článku VI. bod 6) kontrolovanej Zmluvy
o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017, nakoľko je podľa neho normálne, že sprostredkovateľovi
patrí dohodnutá provízia aj v prípade, ak záujemca uzavrie kúpnu alebo inú scudzovaciu
zmluvu s treťou osobou, ktorú mu ako sprostredkovateľ účastník konania označí ako osobu
vhodnú na uzavretie zmluvy. Na základe vyššie uvedeného má účastník konania za to, že
neporušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Účastník
konania tiež namieta aj tvrdenie správneho orgánu prvého stupňa, že svojou činnosťou vytvára
také zmluvy, kde spotrebiteľ nemá možnosť individuálne ovplyvniť ich obsah, práve naopak,
veľakrát sa stáva, že účastník konania upravuje zmluvu v jej ustanoveniach podľa požiadaviek
klienta, pričom do podpisu zmluvy klientov nikdy nenúti, všetko je na dobrovoľnej báze
a v prospech klienta. Účastník konania taktiež uvádza, že podpísal Mandátnu zmluvu s ..., ktorá
všetky typy zmlúv účastníka konania zosúladila s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
t. j. účastník konania zastáva názor, že uvedeným konaním odstránil akékoľvek možné
pochybnosti o jeho serióznosti. Účastník konania zároveň vyjadruje svoj názor, že k svojim
klientom pristupuje už niekoľko rokov seriózne, pričom sa snaží naplniť ich predstavy o novom
bývaní, dodržiavať ich požiadavky v maximálnej možnej miere a za týmto účelom tiež
dodržiavať všetky právne predpisy ochraňujúce práva spotrebiteľa. V neposlednom rade má
účastník konania za to, že výška pokuty nie je primeraná a samotná pokuta neplní výchovnú
a represívnu funkciu, práve naopak, je citeľná v majetkovej sfére účastníka konania a je možné,
že bude mať dosah na neplnenie si záväzkov voči tretím osobám a možnú likvidáciu
spoločnosti. Účastník konania má taktiež za to, že sa nikdy nedopúšťal protiprávneho konania
a už samotná kontrola a následné správne konanie má preňho preventívnu funkciu, pričom aj
vykonal nápravu. Záverom účastník konania žiada zrušiť rozhodnutie prvostupňového
správneho orgánu, vec vrátiť na nové konanie, kde mu bude pokuta odpustená, resp. bude
znížená na primeranú mieru na spodnej hranici zákonnej sadzby bez následku na finančný chod
spoločnosti.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani

na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní
účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne
bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne
a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého
stupňa konanie účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane
spotrebiteľa. Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by
spochybňovali skutkový stav zistený kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany
prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov
SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania za nesplnenie povinnosti účastníka
konania vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň po
preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého
stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali
z obsahu daného administratívneho spisu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách“.
Podľa § 52 ods. 1 OZ „spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu
formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom“.
Podľa § 52 ods. 2 OZ „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“.
Podľa § 53 ods. 1 OZ „spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú
hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené
určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané“.
Podľa § 53 ods. 2 OZ „za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také,
s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť
ich obsah“.
Podľa § 53 ods. 3 OZ „ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté
medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané“.
Podľa § 54 ods. 1 OZ „zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu
odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať
svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú,
alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie“.
Podľa § 774 OZ „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“.
Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. Postup inšpektorov SOI pri výkone kontrolnej činnosti vrátane pôsobnosti SOI
a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu, ktorý bol
podľa názoru odvolacieho orgánu pri výkone kontroly dodržaný. Ako už bolo uvedené vyššie,
kontrola inšpektorov SOI spočívala v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom
predpísaným, t. j. ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými
predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok
kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav
vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného záznamu bolo zrejmé

zameranie kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali inšpekčný záznam
z vykonanej kontroly, postupovali pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
vychádzali len z vlastných zistení, objektívne zistili a posúdili skutkový stav, k osobe prítomnej
pri kontrole sa správali nepredpojato a korektne. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený
v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti v zmysle vyššie
uvedeného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pokiaľ ide o odvolanie účastníka konania, odvolací správny orgán uvádza, že argumenty
uvedené v odvolaní, sú totožné s argumentami účastníka konania uvedenými vo vyjadrení
k oznámeniu o začatí správneho konania, s ktorými sa prvostupňový správny orgán už zaoberal
v napadnutom rozhodnutí. K tvrdeniam účastníka konania, že právny poriadok umožňuje
subjektom právneho vzťahu voľbu práva, teda možnosť vybrať si pôsobnosť Obchodného
zákonníka, že v zásade ide o dohodu s obligatórne písomnou formou, ktorá spĺňa všeobecné
požiadavky na náležitosti právneho úkonu vyplývajúce z OZ, a je tu potrebný výslovný prejav
vôle zmluvných strán o tom, že pre daný právny vzťah si volia aplikáciu Obchodného
zákonníka, čo je upravené v článku VIII. bod 5) kontrolovanej Zmluvy o sprostredkovaní zo
dňa 18.08.2017, a že svojou činnosťou nevytvára také zmluvy, kde spotrebiteľ nemá možnosť
individuálne ovplyvniť ich obsah, keďže veľakrát upravuje zmluvu v jej ustanoveniach podľa
požiadaviek klienta, pričom do podpisu zmluvy klientov nikdy nenúti, všetko je na dobrovoľnej
báze a v prospech klienta, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za právne irelevantné
a subjektívne. Odvolací orgán poznamenáva, že pôsobnosť Obchodného zákonníka môže byť
síce rozšírená dohodou zmluvných strán aj na prípady, kedy by sa inak neaplikoval, avšak táto
prichádza do úvahy len na základe individuálneho dojednania so spotrebiteľom. Pri právnej
úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa ako tzv. slabšej
zmluvnej strany a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľov ako tzv.
silnej zmluvnej strany. Odvolací orgán uvádza, že postavenie slabšej zmluvnej strany vyplýva
zo skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred
pripravenej dodávateľom. Vychádza sa tiež z toho, že spotrebiteľ dobromyseľne uzaviera
zmluvu a právom očakáva, že dodávateľ ako odborník, „profesionálne znalý podnikateľ“
dodáva tovar alebo služby so zárukou kvality. Odvolací orgán zastáva názor, že aj úprava
spotrebiteľskej zmluvy (v užšom zmysle) sa vzťahuje iba na tie zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ
nemá možnosť ovplyvniť obsah zmluvy. V prípade pochybností, či sporu musí účastník
konania ako dodávateľ preukázať, že zmluvné podmienky boli dohodnuté individuálne. Ak to
nepreukáže, platí, že neboli individuálne dojednané. Z posudzovanej Zmluvy o sprostredkovaní
zo dňa 18.08.2017, ako aj z ďalších zmlúv predložených účastníkom konania, je však podľa
odvolacieho správneho orgánu zrejmé, že právny režim Obchodného zákonníka nebol so
spotrebiteľom individuálne dojednaný. V prípade, ak účastník konania namieta, že veľakrát
upravuje zmluvu v jej ustanoveniach podľa požiadaviek klienta, je povinný podľa ustanovenia
§ 53 ods. 3 OZ uvedené tvrdenie jednoznačne preukázať. Účastník konania však žiadnym
spôsobom nepreukázal, že zmluvné podmienky boli dohodnuté individuálne, tzn. odvolací
orgán má za to, že neboli individuálne dojednané. Odvolací orgán podotýka, že predmetné
podmienky boli účastníkom konania vopred naformulované, spotrebiteľ sa s nimi síce mal
možnosť vopred oboznámiť, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah. Odvolací orgán zároveň
uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, vystupuje spotrebiteľ ako laik,
ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje ako odborník,
ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. Samotnú skutočnosť,
že účastník konania do článku VIII. bod 5) vopred pripravenej Zmluvy o sprostredkovaní zo
dňa 18.08.2017 zahrnul všeobecnú klauzulu, podľa ktorej sa na prípady neupravené touto
zmluvou vzťahujú príslušné všeobecné ustanovenia OZ a Obchodného zákonníka a ich
osobitné ustanovenia upravujúce sprostredkovateľskú zmluvu, odvolací orgán nepovažuje

v žiadnom prípade za dôkaz, že právny režim Obchodného zákonníka bol so spotrebiteľom
individuálne dojednaný.
K námietkam účastníka konania, že predmetom jeho podnikania je sprostredkovanie
predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), t. j. ako sprostredkovateľ (realitná
kancelária) vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou na základe sprostredkovateľskej
zmluvy, teda vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby klient mal príležitosť uzavrieť daný typ
zmluvy, o ktorý má záujem, s treťou osobou, a že ide o činnosť pozostávajúcu z inzercie,
hľadania vhodného záujemcu, fotodokumentácie nehnuteľnosti, ohliadok, odvolací orgán
uvádza, že ich považuje opätovne za subjektívne a právne bezpredmetné. Odvolací orgán
opakovane uvádza, že v zmysle ustanovenia § 774 OZ je účastník konania ako dodávateľ –
sprostredkovateľ povinný obstarať uzavretie zmluvy a nestačí len vyvíjať činnosť smerujúcu
k uzavretiu zmluvy bez dosiahnutia výsledku. Odvolací orgán má tiež za to, že podmienka
upravená v článku III. bod 1) Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017 je v rozpore
s ustanovením § 54 ods. 1 OZ, podľa ktorého sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou
zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä
nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné právne predpisy na ochranu
spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Týchto zákonom
ustanovených podmienok sa spotrebiteľ teda nemôže vopred vzdať. Podmienky
spotrebiteľských zmlúv upravené v OZ sú vo vzťahu k spotrebiteľovi kogentné, keďže
nepripúšťajú odchylnú úpravu, ktorou by sa zhoršilo postavenie spotrebiteľa.
Odvolací orgán ďalej uvádza, že vo vzťahu k vytýkaným nedostatkom je právne irelevantná
aj argumentácia účastníka konania, že predmetom jeho podnikania je realitná činnosť a ako taká
nezahŕňa poskytovanie právnych služieb, ktoré môžu poskytovať výhradne advokáti,
advokátske kancelárie a notárske úrady, teda nie je v jeho kompetencii vyhotovenie právnych
dokumentov a ich úradné overenie. Odvolací orgán sa stotožňuje s argumentáciou správneho
orgánu prvého stupňa, podľa ktorého správny orgán nekladie účastníkovi konania za vinu
neposkytovanie právnych služieb spotrebiteľovi, ale to, že postupom účastníka konania
nedochádza k naplneniu účelu, ktorý právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy podľa
§ 774 OZ a nasl. sleduje. Odvolací orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdeniami účastníka
konania, že nevidí pochybenie v ustanovení článku VI. bod 6) kontrolovanej Zmluvy
o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017, nakoľko je podľa neho normálne, že sprostredkovateľovi
patrí dohodnutá provízia aj v prípade, ak záujemca uzavrie kúpnu alebo inú scudzovaciu
zmluvu s treťou osobou, ktorú mu ako sprostredkovateľ účastník konania označí ako osobu
vhodnú na uzavretie zmluvy. Odvolací orgán opätovne poukazuje na ustanovenie § 774 OZ,
v zmysle ktorého sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať
záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi
poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.
Účastníkom konania vymienené ustanovenie uvedené v článku VI. bod 6) Zmluvy
o sprostredkovaní zo dňa 18.08.2017, na základe ktorého si sprostredkovateľ (účastník konania)
nárokuje na províziu aj v prípade, ak k uzavretiu zmluvy nedôjde jeho pričinením, tzn. zmluva
bude uzatvorená bez jeho súčinnosti, je spôsobilé založiť nerovnováhu v právach
a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Keďže vznik nároku na odmenu –
províziu v zmysle ustanovenia § 774 OZ je podmienený dosiahnutím výsledku súčinnosťou
sprostredkovateľa, v takom prípade nepostačuje len označiť osobu vhodnú na uzavretie zmluvy
a vykonať ohliadku nehnuteľnosti.
Odvolací správny orgán uvádza, že správny delikt, ktorého skutkovú podstatu účastník
konania svojím konaním naplnil, teda porušenie zákazu použitia neprijateľných podmienok
v spotrebiteľskej zmluve v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, je tzv.
ohrozovacím správnym deliktom, teda následok uvedeného konania v podobe poškodenia

konkrétneho spotrebiteľa pre naplnenie skutkovej podstaty tohto správneho deliktu nie je
potrebný. Ohrozovací charakter uvedeného správneho deliktu je logickým vyústením záujmu
spoločnosti na ochrane spotrebiteľov pred používaním neprijateľných podmienok
v spotrebiteľských zmluvách, pričom už len ich samotné zakotvenie do spotrebiteľského
právneho vzťahu je v zmysle § 53 ods. 5 OZ, čo do dôsledku, postihované ich neplatnosťou.
Teda už len samotným zakotvením neprijateľných podmienok do spotrebiteľskej zmluvy došlo
k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu postihovaného v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa.
K argumentu účastníka konania, že podpísal Mandátnu zmluvu s ..., ktorá všetky typy zmlúv
účastníka konania zosúladila s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t. j. uvedeným
konaním odstránil akékoľvek možné pochybnosti o jeho serióznosti, odvolací orgán
poznamenáva, že táto skutočnosť účastníka konania nezbavuje zodpovednosti za zistené
porušenie zákona. Uvedené vníma odvolací orgán pozitívne, avšak v zmysle § 7 ods. 3 zákona
o štátnej kontrole vnútorného trhu je „kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť
zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania vyplývajúcou mu
priamo zo zákona, a teda taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za
zistené porušenie zákona“. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie
nedostatkov predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaného subjektu,
uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do
termínu uvedeného v záväznom pokyne. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe
ktorej by sa účastník konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym,
zbavil svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť
nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty.
Na margo účastníkom konania uvádzaných skutočností, že k svojim klientom pristupuje už
niekoľko rokov seriózne, pričom sa snaží naplniť ich predstavy o novom bývaní, dodržiavať
ich požiadavky v maximálnej možnej miere a za týmto účelom tiež dodržiavať všetky právne
predpisy ochraňujúce práva spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že sú subjektívneho
charakteru. Odvolací orgán poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené
nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie
(úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože
zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu
správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Pre konštatovanie
porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu
kontroly. Ako už bolo uvedené vyššie, uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty,
a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny
následok reálne hrozí.
Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákon
neuvádza poškodenie konkrétneho spotrebiteľa ako skutočnosť podmieňujúcu a rozhodujúcu
pre vznik zodpovednosti za protiprávne konanie. K naplneniu skutkovej podstaty tohto
správneho deliktu stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti
zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že
poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu
spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas
výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na
ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom

neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI
je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným
stavom. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo
dňa 28.03.2018 a zo dňa 18.05.2018.
Odvolací orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinnosti
stanovenej zákonom je skutkový stav zistený v čase kontroly, z ktorého aj podľa odvolacieho
orgánu jednoznačne vyplýva, že účastník konania si predmetnú zákonnú povinnosť nesplnil.
Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie skutkového stavu zisteného a zaznamenaného na
základe vykonanej kontroly, patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci
úsudok na základe aplikácie správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade
s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci
začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný zisteniami vyplývajúcimi z obsahu
administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že účastník konania porušil
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa. A teda
správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 24 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenie zákona.
V postupe správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu nezákonnosť.
K tvrdeniam účastníka konania o neprimeranosti uloženej pokuty a o skutočnosti, že je
citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, pričom je možné, že bude mať dosah na neplnenie
si záväzkov voči tretím osobám a možnú likvidáciu spoločnosti, odvolací orgán uvádza, že
v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu.
Odvolací orgán k uvedenému zároveň poznamenáva, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia
a konania, ktoré mu predchádzalo, nenašiel dôvod na zníženie výšky postihu, resp. na zrušenie
uloženej sankcie. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených
kritérií. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa zohľadňuje charakter a povahu
zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty postupoval v súlade so
zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, keď pri
určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných
alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, ani ju
zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné porušenia právneho
predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti
prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej
strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne,
pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia
spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko
má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by totiž represívna
zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty,
ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu
(účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zisteným
nedostatkom do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok
– vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od
porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre určenie výšky postihu, hlavne na charakter
a závažnosť protiprávneho konania, odvolací orgán považuje výšku uloženej pokuty za
primeranú zisteným nedostatkom. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (úvahy
o možnom neplnení si záväzkov voči tretím osobám v dôsledku uloženej sankcie; možná

likvidácia spoločnosti) nie sú dôvodom pre prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Bližšie
zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
Odvolací správny orgán tiež uvádza, že z povinnej procesnej súčinnosti správneho orgánu
a účastníka konania vyplýva, že správnemu orgánu nemožno vytýkať chybu konania, ak
neprihliadol na skutočnosti jemu neznáme, ktoré podľa povahy veci mohol uviesť len účastník
konania (a neuviedol) alebo na dôkazy, ktoré mohol navrhnúť len účastník konania a (v rozpore
s § 34 ods. 3 Správneho poriadku) ich nenavrhol. Nesplnenie zákonnej procesnej povinnosti
podľa odseku 3 môže mať pre účastníka konania v zmysle Správneho poriadku nepriaznivé
procesné dôsledky. Z uvedeného teda vyplýva, že ak má účastník konania dojem, že sa
nedopustil zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, je jeho povinnosťou predložiť
dôkazy na podporu svojich tvrdení, čo však účastník konania v žiadnom štádiu správneho
konania neurobil, preto odvolací orgán nemohol odvolaniu účastníka konania vyhovieť.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
o ochrane spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní
výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní,
odvolací orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinnosti bolo zo strany správneho orgánu
spoľahlivo preukázané, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi
konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.
Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400
eur, za opakované porušenie počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. Podľa § 24
ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti“.
Odvolací orgán pri určení výšky pokuty vychádzal z vlastných zistení a uváženia správneho
orgánu aplikujúceho zákon. Jednotlivé dôkazné prostriedky zhodnotil podľa svojej úvahy, a to
každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že
porušenie povinnosti zo strany účastníka konania bolo spoľahlivo preukázané.
Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov
poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy zvýšenú ochranu, nebol
z dôvodov porušenia povinnosti splnený. Používať neprijateľné zmluvné podmienky vo vzťahu
k spotrebiteľovi považuje odvolací orgán za závažné porušenie zákonom stanovených
povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo poškodiť spotrebiteľa vo forme
majetkovej ujmy. Spotrebiteľ v dobrej viere uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého
očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie a ponúkané služby koná profesionálne a so znalosťou
ponúkaných služieb, čo zodpovedá poctivému prístupu v podnikaní. Správny orgán prihliadol
na obsah neprijateľných podmienok a na mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem
spotrebiteľa a jeho základné práva ustanovené v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ
často vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim) nie je
objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok,
ktoré ho v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti
zo strany predávajúceho poškodiť.
Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa
kritérií ustanovených v § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré boli mimo už vyššie
uvedeného zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa,
nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti
zistených nedostatkov, ako aj celkový počet zmluvných podmienok, ktorých rozpor s právnymi

predpismi bol zistený, na ich obsah, ako aj mieru, akou neprimerane závažným spôsobom
zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov, a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný
minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa,
nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na to, že účel sledovaný zákonom
vyjadrený v ustanovení § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má
okrem iného právo na informácie, právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, ako aj
právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, vzhľadom
na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania
účastníka konania spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na informácie, v porušení
práva na ochranu jeho ekonomických záujmov, ako aj v porušení práva na ochranu pred
neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, a jednak v porušení tomu
zodpovedajúcej povinnosti účastníka konania. Z hľadiska miery zavinenia správny orgán
prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, je nositeľom objektívnej
zodpovednosti za zistené nedostatky bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich vznik.
Takisto správny orgán prihliadol aj na charakter protiprávneho konania, ktorý predstavuje
súhrn tohto konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo zo strany
správneho orgánu pri určovaní výšky pokuty prihliadnuté.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 02500718.
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/0312/99/2017

Dňa : 29.07.2019

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 – KATARINA PAN,
s.r.o., sídlo: Stará Vajnorská 13027/17D, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
IČO: 50 115 413, kontrola vykonaná dňa 09.12.2016 a dňa 02.03.2017 v prevádzkarni –
Čínsky obchod v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. V/0461/05/2016 zo dňa
24.04.2017, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 1 800,- EUR, slovom: jedentisícosemsto eur, pre
porušenie § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 6 ods. 6 a § 13 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie m e n í tak, že:
znenie výroku
„pre porušenie povinnosti v zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa
(v nadväznosti na § 11 ods. 1)
- informovať pri predaji spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe
jeho použitia a montáže v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď bolo kontrolou dňa
9.12.2016 v prevádzkarni: Čínsky obchod v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok u účastníka
konania: KATARINA PAN, s.r.o., sídlo: Stará Vajnorská 13027/17D, 831 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo 5 druhov
svetelných reťazcov v celkovej hodnote 163,46 €, ktoré nemali informácie o svojich
vlastnostiach, o spôsobe ich použitia a montáže uvedené v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka“
nahrádza znením:
„pre porušenie povinnosti v zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa
(v nadväznosti na § 12 ods. 2)
- zabezpečiť, aby predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia
a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo
údržby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď bolo kontrolou dňa 9.12.2016
v prevádzkarni: Čínsky obchod v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok u účastníka konania:
KATARINA PAN, s.r.o., sídlo: Stará Vajnorská 13027/17D, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo 5 druhov svetelných
reťazcov v celkovej hodnote 163,46 €, ktoré nemali údaje o spôsobe použitia a údržby
výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby uvedené
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka“
Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – KATARINA PAN, s.r.o. – peňažnú

pokutu vo výške 1 800,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 6 ods. 1 v nadväznosti na
§ 6 ods. 6 a § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane spotrebiteľa“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 09.12.2016 a dňa
02.03.2017 v prevádzkarni – Čínsky obchod v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok zistené,
že účastník konania porušil povinnosť ponúkať len bezpečný výrobok a povinnosť informovať
pri predaji spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe jeho použitia
a montáže 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 preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
V zmysle § 47 ods. 6 Správneho poriadku sa týmto opravuje chyba, ktorá vznikla pri
písomnom vyhotovovaní napadnutého rozhodnutia. Uvedená oprava spočíva v tom, že
v prvostupňovom rozhodnutí, na strane 7 v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia, sa uvádza
dodávateľ, čo odvolací správny orgán opravuje na predávajúci. Uvedená oprava nemajú žiadny
vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. V/0461/05/2016 zo dňa 24.04.2017 ako
aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu spočívajúcu
v úprave právnej kvalifikácie zisteného porušenia povinnosti informovať pri predaji
spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe jeho použitia a montáže
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Odvolací orgán uvedené konanie subsumoval pod
jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty správneho deliktu. Uvedená zmena nemá vplyv
na zistený skutkový stav ani na výšku uloženej sankcie. Dôvod pre zrušenie napadnutého
rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania bolo ponúkať len bezpečný výrobok; zabezpečiť, aby
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka; čo účastník konania porušil.
Dňa 09.12.2016 a dňa 02.03.2017 vykonali inšpektori SOI v prevádzkarni – Čínsky obchod
v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré
zodpovedá účastník konania.
Účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti ponúkať len bezpečný výrobok, keď
bolo kontrolou dňa 09.12.2016 a dňa 02.03.2017 v prevádzkarni účastníka konania – Čínsky
obchod v OC ADRIA, Podhora 51, Ružomberok zistené, že účastník konania ponúkal 1 druh
výrobku – svetelný reťazec Merry Christmas, typ: 280 LUCE LED, ITEM NO: 37488 (3ks)
(ktorý bol odobratý na odborné posúdenie ako vzorka č. 272/OMTKV/060/031/05/2016 vo
vyššie uvedenej prevádzkarni), ktorý na základe protokolu o skúškach č:
171200007/1/2017/323 vyhotovenom Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p.,
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany nevyhovel STN EN 60598-1: 2009+A11: 2009 a STN
EN 60598-2-20:2010, čl. 3 označovanie (keď na svietidle nebol uvedený symbol pôvodu;
menovité napätie; symbol pre svietidlo II. triedy; menovitý príkon; menovitá frekvencia v Hz;
návod na použitie nebol pochopiteľný z dôvodu zlého prekladu, keď sa opisoval iný druh
reťazca s vymeniteľným zdrojom svetla; svietidlo, ktoré malo napájaciu šnúru s izoláciou
z PVC, nebolo vybavené údajom o určenom použití, napríklad v znení: „Len na vnútorné
použitie.“; označenie výrobku nebolo trvanlivé, keď chýbal štítok; svetelné reťazce sa musia
označiť označením typu alebo elektrickými údajmi o svetelných zdrojoch a s menovitým
napätím celého reťazca a ak je nepraktické uviesť tieto informácie priamo na svetelnom reťazci,
informácie sa musia označiť na trvanlivej neodoberateľnej návlečke alebo štítku prichytenom

ku káblu – predmetné nebolo splnené; k svetelnému reťazcu, ktorý, okrem iného, nie je určený
na vzájomné prepojenie, neboli pripojené tieto upozornenia: „Nepripájajte reťazec na
napájanie ešte v zabalenom stave, ak sa obal neupravil na účely prevádzkovania.“, „Iba na
vnútorné použitie“, „Tento reťazec sa nesmie elektricky spájať s ďalším reťazcom.“; na
objímke, na kábli alebo na trvale neodstrániteľnej návlečke či štítku pripevnenom na kábli
neboli vyznačené tieto údaje (reťazec nemal ani návlečku ani štítok): označenie pôvodu (môže
mať formu obchodnej známky, identifikačnej značky výrobcu alebo mena zodpovedného
predajcu), symbol triedy II. alebo triedy III.); čl. 4. konštrukcia (keď svietidlá musia mať
potrebnú mechanickú pevnosť a musia byť skonštruované tak, aby boli bezpečné po takom
hrubom zaobchádzaní, aké možno očakávať pri normálnom používaní a na skúšanom výrobku
sa po 3 úderoch na kryt zariadenia umožnil prístup k živým častiam); čl. 5 vonkajšie a vnútorné
vodiče (keď menovitý prierez vodičov u svetelných reťazcov s objímkami E5 alebo E10 alebo
pre podobné malé objímky násuvného typu má byť najmenej 0,5mm2 a u predmetného reťazca
bol prierez vodičov menší ako 0,5mm2 a dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou nesmie
byť menšia ako 1,5m, pričom v danom prípade bola menšia ako 1,5m) a čl. 9. odolnosť proti
vniknutiu prachu, pevných predmetov a vlhkosti (keď kryt svietidla musí poskytovať ochranu
pred vniknutím prachu, pevných predmetov a vlhkosti v takej miere, ktorá je v súlade so
zatriedením svietidla a s číslom IP vyznačeným na svietidle, keď bolo zistené označenie IP44
minicontroller a preukázalo sa negatívne zistenie), čím predmetný výrobok nespĺňal
požiadavky bezpečného výrobku v zmysle § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa a bol
výrobkom nebezpečným predstavujúcim potenciálne riziko elektrického šoku.
Účastníkovi konania ako predávajúcemu nebezpečného výrobku bol predmetný výrobok
dodaný od podnikateľského subjektu – CCJ Invest, s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava,
faktúrou č. 20160219 zo dňa 10.12.2016 v počte 3ks, ktoré boli odobraté na odborné posúdenie
ako vzorka. Žiaden kus nebezpečného výrobku nebol odpredaný konečným spotrebiteľom.
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, keď
bolo kontrolou dňa 09.12.2016 v prevádzkarni účastníka konania – Čínsky obchod v OC
ADRIA, Podhora 51, Ružomberok zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo 5 druhov
svetelných reťazcov v celkovej hodnote 163,46 €, ktoré neboli označené údajmi o spôsobe
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo
údržby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Nedostatky boli zistené u týchto druhov svetelných reťazcov:
 svetelný reťazec MULTI FUNCTION 100L Rice Light á 3,30 €/ks v počte 17ks
v hodnote 56,10 €
 svetelný reťazec MULTI FUNCTION 200L LED Light á 3,99 €/ks v počte 7ks
v hodnote 27,93 €
 svetelný reťazec MULTI FUNCTION 140L Rice Light á 4,00 €/ks v počte 5ks
v hodnote 20,00 €
 svetelný reťazec LUZ DE NATAL FELIZ NATAL 100 LED á 3,99 €/ks v počte 7ks
v hodnote 27,93 €
 svetelný reťazec LUCKY STAR Rice Lights 140 L á 3,50 €/ks v počte 9ks v hodnote
31,50 €.
Informácie u vyššie uvedených výrobkov, ktoré neboli uvedené v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, sú súčasťou prílohy č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 09.12.2016.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V odvolaní zo dňa 04.05.2017 účastník konania uviedol, že po zistení, že sa jedná o výrobky,
ktoré mali byť riadne označené ich stiahol z predaja a snaží sa o nápravu. Dodáva, že podniká

kroky so svojimi dodávateľmi, aby sa takýto problém už v budúcnosti nevyskytol. V závere
svojho odvolania uvádza, že uložená pokuta výrazne ohrozuje jeho podnikanie.
V podanom odvolaní zo dňa 09.05.2017 účastník konania v súvislosti s uplatnením sankcie
za zistený predaj nebezpečného výrobku je toho názoru, že prvostupňový správny orgán pri
ukladaní pokuty nezohľadnil skutočnosti, ktoré bol povinný zohľadniť pri určovaní
zodpovednosti za spáchame uvedeného správneho deliktu. Pokiaľ ide o ponuku 1 druhu
výrobku svetelný reťazec Merry Christmas, typ: 280 LUCE LED, ITEM NO: 37488,
z inšpekčných záznamov z kontrol dňa 09.12.2016 a dňa 02.03.2017, ako aj z informácií
obsiahnutých na výrobku, z predloženej dokumentácie a označenia na výrobku, vyhodnotenom
ako nebezpečný, je zrejmé, že účastník konania nie je ani výrobcom, ani dovozcom
predmetného výrobku, pričom účastníkovi konania v zmysle podkladov vo veci uvedený
výrobok dodal podnikateľský subjekt CCJ Invest, s.r.o., Konventná 7, Bratislava. S poukazom
na uvedené má účastník konania za to, že bol výlučne len predajcom predmetného výrobku.
Dodáva, že na str. 7 napadnutého rozhodnutia je síce účastník konania označený ako dodávateľ,
evidentne však ide o chybné označenie zo strany správneho orgánu. Keďže predmetný výrobok
bol označený značkou zhody CE, pričom správny orgán sám označil účastníka konania
v rozhodnutí ako predávajúceho, účastník konania poukazuje na § 6 ods. 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého sa predávajúci zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti
predávať len bezpečné výrobky podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak preukáže,
že nemohol v čase predaja alebo ponuky vedieť o skutočnosti, že výrobok nie je bezpečný.
S poukazom na uvedené účastník konania namieta, že predmetný skúšaný výrobok bol
označený značkou CE, pričom až do dátumu vydania protokolu o skúške predmetného výrobku
nebola zverejnená informácia o jeho nebezpečnosti ani v systéme RAPEX, ani na stránke
www.soi.sk, ani prostredníctvom verejnoprávnych inštitúcií. Účastník konania teda v čase
odberu vzorky výrobku svetelný reťazec Merry Christmas, typ: 280 LUCE LED, ITEM NO:
37488 dňa 09.12.2016 objektívne nemohol vedieť, že predmetný výrobok je nebezpečný.
Z uvedených dôvodov účastník konania pokladá uloženie sankcie v danom prípade za
nezákonné, čo dokumentuje aj právnym názorom SOI pri rozhodovaní v rovnakých, resp.
obdobných prípadoch (napr. SK/0593/99/2012, SK/0594/99/2012, SK/0293/99/2012,
SK/0223/2012). Z týchto dôvodov účastník konania žiada rozhodnutie prvostupňového
správneho orgánu o uložení pokuty 1 800 € zrušiť, resp. vzhľadom na charakter a malý rozsah
ďalšieho nedostatku (5 druhov svetelných reťazcov v celkovej hodnote 163,46 € bez písomnej
informácie o spôsobe použitia, vlastnostiach a montáži v kodifikovanej podobe štátneho jazyka)
uloženú pokutu znížiť na čiastku 200 €.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové
skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. Skutočnosti
a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie
sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na účely tohto zákona sa rozumie
bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok
používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu
obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre
spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo
svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.“
Podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa „Nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý
nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok
iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok.“
Podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „Na trh možno uviesť, ponúkať alebo
predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo

pre výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ
preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok dodáva.“
Podľa § 6 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa „Povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5
má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ.“
Podľa článku 2 bodu 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len
„Nariadenie EP a Rady č. 765/2008“) „Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie
pojmov: „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu
alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo
bezodplatne.“
Podľa článku 2 bodu 6. Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 „Na účely tohto nariadenia sa
uplatňuje toto vymedzenie pojmov: „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba
v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu.“
Podľa § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní
elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej
len „NV SR č. 148/2016 Z. z.“) „Na účely tohto nariadenia vlády je elektrickým zariadením
elektrické zariadenie určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre
striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd;
elektrickým zariadením nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2.“
Podľa 9 ods. 1 NV SR č. 148/2016 Z. z. „Distribútor nesmie sprístupniť elektrické
zariadenie uvedené v § 2 písm. a) na trhu, ak
a) nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)vie alebo by mal vedieť, že elektrické zariadenie nespĺňa základné zásady bezpečnosti podľa
prílohy č. 1.,
c)výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) a dovozca nesplnil povinnosti
podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo
d)výrobca nedodal k elektrickému zariadeniu návod na použitie a bezpečnostné pokyny
v štátnom jazyku.“
Podľa § 13 uvedeného zákona „Ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne,
musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.“
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.“
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že z podkladov k rozhodnutiu jasne vyplýva,
že účastník konania porušil povinnosti uložené mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odvolací
orgán sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového správneho orgánu obsiahnutými
v odôvodnení rozhodnutia. Námietky účastníka konania žiadnym spôsobom nezbavujú
účastníka konania zodpovednosti za porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 6
ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre správny i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav
zistený v čase kontroly, ktorý následne porovnáva so stavom v zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý ale zo strany účastníka konania nebol dodržaný a správny orgán pristúpil
k uloženiu pokuty.
K námietke účastníka konania, v ktorej uviedol „Keďže predmetný výrobok bol označený
značkou zhody CE, pričom Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj sám označil účastníka konania

v rozhodnutí ako predávajúceho, účastník konania poukazuje na § 6 ods. 4 zákona 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého sa predávajúci zbaví zodpovednosti za porušenie
povinnosti predávať len bezpečné výrobky podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak
preukáže, že nemohol v čase predaja alebo ponuky vedieť o skutočnosti, že výrobok nie je
bezpečný. S poukazom na uvedené účastník konania namieta, že predmetný skúšaný výrobok
bol označený značkou CE, pričom až do dátumu vydania protokolu o skúške predmetného
výrobku nebola zverejnená informácia o jeho nebezpečnosti ani v systéme RAPEX, ani na
stránke www.soi.sk, ani prostredníctvom verejnoprávnych inštitúcií.“ odvolací orgán uvádza
nasledujúce. Snahu účastníka konania vyviniť sa z preukázaného porušenia povinnosti
predávať len bezpečné výrobky vyhodnotil odvolací orgán ako neakceptovateľnú, nakoľko
účastník konania je povinný pri svojej podnikateľskej činnosti konať s odbornou
starostlivosťou. V prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, vystupuje spotrebiteľ ako laik,
ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje ako odborník,
ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. Odvolací orgán už len
dopĺňa, že konať s odbornou starostlivosťou, t.j. na úrovni osobitnej schopnosti a starostlivosti,
ktorú možno rozumne od predávajúceho očakávať pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi
znamená, že účastník konania sleduje, či dodávané výrobky spĺňajú všetky zákonné požiadavky
a nepredstavujú riziko pre potenciálnych kupujúcich, resp. budúcich používateľov. Na základe
vyššie uvedeného má odvolací orgán za to, že účastník konania nekonal vo vzťahu
k spotrebiteľom s odbornou starostlivosťou.
Odvolací orgán dodáva, že označenie CE umiestňuje na výrobok výrobca v prípade, ak
predmetný výrobok spĺňa všetky požiadavky platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na
daný výrobok. Avšak označenie CE na výrobku nezbavuje predávajúceho t.j. distribútora
splnenia povinností vyplývajúcich zo zákon o ochrane spotrebiteľa, Nariadenia EP a Rady
č. 765/2008 ako aj NV SR č. 148/2016 Z. z., nakoľko skutočnosť, či výrobca označil výrobok
označením CE je len jedná z mnohých požiadaviek, ktoré musí výrobok spĺňať, a ktoré má
distribútor t.j. predávajúci povinnosť preveriť za účelom sprístupnenia výrobku na trhu.
Na margo uvedeného odvolací orgán uvádza, že svetelné reťazce patria k elektrickým
zariadeniam, na ktoré sa vzťahuje NV SR č. 148/2016 Z. z. Uvedené NV SR č. 148/2016 Z. z.
stanovuje povinnosti aj pre distribútora, ktorým je v zmysle hore citovaného článku 2 bodu 6.
Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 aj predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa. Odvolací orgán poznamenáva, že účastník konania ako predávajúci t.j. distribútor
mal povinnosť pri sprístupňovaní výrobku v rámci odbornej starostlivosti predávajúceho
dodržiavať povinnosti uvedené v § 9 NV SR č. 148/2016 Z. z. Podľa § 9 ods. 1 písm. a), c) a d)
NV SR č. 148/2016 Z. z. „Distribútor nesmie sprístupniť elektrické zariadenie uvedené v § 2
písm. a) na trhu, ak nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, výrobca nesplnil
povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm.
a) alebo výrobca nedodal k elektrickému zariadeniu návod na použitie a bezpečnostné pokyny
v štátnom jazyku. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania nesmel sprístupniť na trhu
predmetný svetelný reťazec, nakoľko nespĺňal požiadavky podľa § 9 ods. 1 písm. a), c) (výrobca
si nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. j) a k) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 8 ods. 2
písm. a)), a d) NV SR č. 148/2016 Z. z. Je nepochybné, že účastník konania mal vedieť, že
sledovanie týchto skutočností súvisí s jeho podnikateľskými aktivitami (predmetom
podnikania) a nevedomosť o tejto informácii ho nezbavuje zodpovednosti za porušenie § 6 ods.
1 v nadväznosti na § 6 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa. V rámci nej by si mal preveriť, či
výrobok ktorý mal v ponuke spĺňa zákonné požiadavky vzťahujúce sa na svetelné reťazce.
V dôsledku jeho nedbanlivostného konania naďalej, aj v čase výkonu kontroly dňa 09.12.2016,
ponúkal na predaj uvedený nebezpečný výrobok, ktorý predstavoval riziko pre potenciálnych
kupujúcich, resp. budúcich používateľov. Účastník konania je povinný pri svojej
podnikateľskej činnosti konať s odbornou starostlivosťou. Odvolací orgán má teda za to,

že pokiaľ by účastník konania vynaložil aspoň minimálnu mieru odbornej starostlivosti,
k porušeniu povinnosti z jeho strany by nedošlo, v dôsledku čoho by nesprístupnil na trhu hore
uvedený výrobok, ktorý nespĺňal zákonné požiadavky, a ktorý bol navyše nebezpečným
výrobkom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Na základe hore uvedených skutočnosti
odvolací orgán dospel k záveru, že v danom prípade nie je možné uplatniť liberačný dôvod
uvedený v § 6 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán aj naďalej zotrváva na
svojom stanovisku, že účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa
nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci;
zodpovedá za protiprávny výsledok.
K námietkam účastníka konania, že nedošlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1
v nadväznosti na § 6 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, a že rozhodnutie správneho
orgánu nezákonné, odvolací orgán poznamenáva, že s uvedenými námietkami sa v žiadnom
prípade nestotožňuje. Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo
zistil skutkový stav, výrok rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia
postupoval v súlade s § 46 Správneho poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný,
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a musí obsahovať predpísané
náležitosti; v súlade s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti predpokladané
zákonom vrátane opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatku, ktoré zabezpečujú
nezameniteľnosť skutku s iným skutkom ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď
v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil
správnu úvahu pri hodnotení právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací
orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinnosti stanovenej
zákonom je zistený skutkový stav, z ktorého aj podľa odvolacieho orgánu jednoznačne vyplýva,
že účastník konania ako predávajúci ponúkal alebo predával nebezpečné výrobky. Odvolací
orgán uvádza, že právne posúdenie zisteného skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý
je oprávnený urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie správneho uváženia (§ 47 ods. 3
Správneho poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený rozhodovať o tom,
či správne konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný zisteniami
vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že
účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 6 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa. A teda správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na
ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené
porušenia zákona. V postupe správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu
nezákonnosť.
K poukazu účastníka konania na staršie rozhodnutia SOI odvolací orgán uvádza, že
uvedené rozhodnutia sú z roku 2012, kedy bolo v účinnosti Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre
elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (ktoré bolo zrušené NV SR
č. 148/2016 Z. z.), čiže dané správne konania sa spravovali iným právnym režimom.
Z uvedeného dôvodu sa nejedná o obdobné prípady ako je prípad účastníka konania, a preto
považuje odvolací orgán poukaz účastníka konania na predmetné rozhodnutia SOI za
bezpredmetné.
Čo sa týka poukazu účastníka konania na nezohľadnenie zo strany prvostupňového
orgánu všetkých skutočností pri stanovení výšky postihu, odvolací orgán konštatuje, že pri
určení výšky pokuty prvostupňový orgán zobral do úvahy všetky zákon stanovené kritériá, t. j.
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností a spôsob a následky
porušenia povinností, čo je uvedené na strane 6-7 prvostupňového rozhodnutia. Správny orgán
dokonca zobral do úvahy aj subjektívne kritériá vychádzajúce z kontrolnej činnosti správneho

orgánu, t. j. to, či bol alebo nebol u účastník konania zistený nebezpečný výrobok už
v minulosti.
Čo sa týka argumentu účastníka konania, že stiahol z predaja predmetné výrobky a snaží sa
o nápravu, t. j. odstránil všetky zistené nedostatky, odvolací orgán uvádza, že uvedenú nápravu
hodnotí pozitívne, avšak táto skutočnosť nie je dôvodom, ktorý by účastníka konania zbavoval
jeho zodpovednosti za spoľahlivo zistené porušenie zákona, nakoľko v súlade s § 7 ods. 3
zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu je „kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote
odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania vyplývajúcou mu
priamo zo zákona, a teda taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za
zistené porušenie zákona“. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie
nedostatkov predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaného subjektu,
uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do
termínu uvedeného v záväznom pokyne. Odstránenie kontrolou zistených nedostatkov nie je
zároveň ani dôvodom pre prehodnotenie výšky pokuty, ktorú uložil účastníkovi konania
prvostupňový správny orgán. Odvolací orgán zdôrazňuje, že účastník konania je povinný
zabezpečiť, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho
vyplývajú z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Preto nemožno brať
ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty.
K výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že pokuta bola uložená v rámci
stanovených kritérií. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie, odvolací orgán
uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel
dôvod na zníženie výšky postihu alebo jeho zrušenie. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku
uloženej sankcie ani ju zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné
porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať
na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka
konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach
rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba
dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére
účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho
deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie
ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu
k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii,
zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny
predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom, ktorých
má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Bližšie
zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa povinný uložiť pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod..
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový správny orgán bol
povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom kontrolnej činnosti SOI
je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených zákonom so skutočným
stavom.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti“.
Závažnosť protiprávneho konania spočíva vtom, že zákonodarca stanovením plnenia
povinnosti predávajúceho ponúkať len bezpečné výrobky a povinnosti zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu zdravia a právo na
informácie, pričom porušenie týchto práv vzhľadom na ich význam pre spotrebiteľa, považuje
správny orgán za závažné porušenie zákona. Nebezpečné výrobky predstavujú, najmä na
základe svojich vlastností, zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto najmä zistenie, že bol
ponúkaný nebezpečný výrobok, je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky postihu.
Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinností zo strany účastníka konania,
v dôsledku ktorých nezabezpečil pre spotrebiteľa bezpečný výrobok a upieral spotrebiteľovi
právo na úplné a komplexné informácie týkajúce sa údajov o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka.
Pri určení výšky pokuty boli zohľadnené následky protiprávneho konania účastníka konania
spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, ako aj práva na
informácie. Správny orgán zohľadnil aj potencionálne nebezpečenstvo ujmy na majetku či
zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetného nebezpečného výrobku, nakoľko
výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť a predstavuje závažné riziko. Absencia informácií
v zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
môže mať za následok v dôsledku nesprávneho použitia a údržby týchto výrobkov vznik
materiálnej škody, a tým aj následnej ekonomickej ujmy spotrebiteľa. Tým, že si spotrebiteľ
nezvolí správny spôsob použitia a údržby daného výrobku, nakoľko tieto údaje nie sú na
výrobku uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, následkom čoho môže dôjsť
k znehodnoteniu výrobku, by bol pri následnom uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady
výrobku spotrebiteľ neúspešný, nakoľko vady na výrobku vznikli nesprávnym používaním
výrobku. Toto konanie je teda spôsobilé ohroziť právo spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie
v zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Údaj o spôsobe použitia a údržby
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka predávaného výrobku je pre spotrebiteľa významný aj
z hľadiska rozhodovania o prípadnom pristúpení ku kúpe predmetného výrobku. 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. Po
zohľadnení zistených nedostatkov, vrátane miery v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem
spotrebiteľov a ich základné práva, nemožno uvedené konanie účastníka konania považovať za
zanedbateľné porušenie zákona.
Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania
ako predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu
zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok ponuky a predaja
výrobkov bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Charakter
protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených
skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.
Rozhodujúcou skutočnosťou pri stanovovaní výšky sankcie bola existencia potenciálneho

rizika elektrického šoku u odobratej vzorky svetelného reťazca Merry Christmas, typ: 280
LUCE LED, ITEM NO: 37488, ako aj hodnota svetelných reťazcov so zistenými nesplnenými
informačnými povinnosťami v kodifikovanej podobe štátneho jazyka v hodnote 163,46 €.
Zároveň bol zobraný do úvahy aj fakt, že u účastníka konania nebol zistený nebezpečný
výrobok už v minulosti.
Odvolací orgán zobral do úvahy tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard
ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci
nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na to, že účel sledovaný zákonom
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý
spotrebiteľ má okrem iného právo na informácie, právo na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti
ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky,
v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
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: 04610516.
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/0198/99/2018

Dňa : 22.08.2019

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 – MADBIKER, s.r.o.,
Rooseveltova 6, 040 01 Košice, IČO: 47037814, kontrola vykonaná dňa 20.06.2017 a dňa
29.12.2017 v prevádzkarni – MADBIKER – CYKLO I SERVIS & Shop, Rooseveltova 6,
Košice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach
pre Košický kraj, č. V/0581/08/2017 zo dňa 20.03.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške
1 500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 6 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie m e n í tak, že:
znenie výroku
„pre porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné
výrobky, nakoľko účastník konania ponúkal na predaj nebezpečný výrobok – bicykel horský
MYOJO 20 “ GALAXY, ktorého vzorka bola za účelom skúšania odobratá v prevádzkarni:
MADBIKER – CYKLO I SERVIS & shop, Rooseveltova 6, Košice dňa 14.12.2017 a ktorého
nebezpečnosť bola polotvrdená Protokolom o skúške č. 171200059 zo dňa 23.08.2017,
vydaním Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany,
nakoľko výrobok nevyhovel požiadavkám STN EN 14766:2006 „Horské bicykle.
Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.“ (čl. 4.7.7, čl. 4.8.5 čl. 4.11.3);
nahrádza znením:
„pre porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého možno ponúkať len bezpečné výrobky, nakoľko účastník konania
ponúkal na predaj nebezpečný výrobok – bicykel horský MYOJO 20 “ GALAXY, ktorého
vzorka bola za účelom skúšania odobratá v prevádzkarni: MADBIKER – CYKLO I SERVIS
& shop, Rooseveltova 6, Košice dňa 14.12.2017 a ktorého nebezpečnosť bola polotvrdená
Protokolom o skúške č. 171200059 zo dňa 23.08.2017, vydaním Technickým skúšobným
ústavom Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, nakoľko výrobok nevyhovel
požiadavkám STN EN 14766:2006 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy.“ (čl. 4.7.7, čl. 4.8.5 čl. 4.11.3);
Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – MADBIKER, s.r.o. – peňažnú pokutu

vo výške 1 500,- €, pre porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 20.06.2017 a dňa 29.12.2017 v prevádzkarni
– MADBIKER – CYKLO I SERVIS & shop zistené, že účastník konania ako predávajúci
porušil povinnosť ponúkať len bezpečné výrobky.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. V/0581/08/2017, zo dňa 20.03.2018
ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu
spočívajúcu v úprave právnej kvalifikácie v dôsledku spresnenia zisteného porušenia
povinnosti ponúkať len bezpečné výrobky. Uvedená zmena nemá vplyv na zistený skutkový
stav ani na výšku uloženej sankcie.
Povinnosťou predávajúceho bolo ponúkať len bezpečné výrobky; čo účastník konania
porušil.
Dňa 20.06.2017 a dňa 29.12.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkami:
MADBIKER - CYKLO I SERVIS & shop, Rooseveltova 6, Košice. Dňa 20.06.2017 bola
inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický
kraj za účelom overenia bezpečnosti odobratá vzorka výrobku - bicykel horský MYOJO 20“
GALAXY v prevádzkami: MADBIKER - CYKLO I SERVIS & shop, Rooseveltova 6, Košice.
Následne bola dňa 29.12.2017 inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola zameraná na došetrenie
nebezpečného výrobku a zároveň účastníkovi konania odovzdaný Protokol o skúške
č. 171200059 zo dňa 14.12.2017 vo vyššie uvedenej prevádzkami, pri ktorej bolo zistené, že
účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého
možno ponúkať len bezpečné výrobky, nakoľko účastník konania ponúkal na predaj
nebezpečný výrobok - bicykel horský MYOJO 20“ GALAXY, ktorého nebezpečnosť bola
potvrdená Protokolom o skúške č. 171200059 zo dňa 14.12.2017, vydaným Technickým
skúšobným ústavom Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/7, Piešťany, nakoľko výrobok
nevyhovel požiadavkám STN EN 14766:2006 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky
a skúšobné metódy.“
Cieľom skúšky, ktorej daný výrobok nevyhovel, bolo posúdenie základných
bezpečnostných požiadaviek na výrobok, a teda či výrobok spĺňa požiadavky STN EN
14766:2006 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.“ Technický
skúšobný ústav Piešťany, š. p. vystavil Protokol o skúške č. 171200059 zo dňa 14.12.2017,
z ktorého vyplýva, že na základe skúšok odobratej vzorky výrobku bol zistený ich nesúlad
s STN EN 14766:2006 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.“, a to
konkrétne s článkom 4.7.7 Skúška únavy na zostave kormidla a predstavca - časti kormidla
s rukoväťami boli vyrovnané do roviny kolmej na os predstavca a kormidlo bolo bezpečne
pripevnené do predstavca, predstavec kormidla bol vsunutý do minimálnej hĺbky vsunutia a
bezpečne upnutý do upínacieho prípravku. V mieste vzdialenom 50 mm od voľného konca na
obidvoch stranách kormidla nesúmerne a rovnobežne s osobu predstavca sa pôsobilo úplne
vratnými silami 270 N, pričom po 4629 cykloch sa kormidlo zlomilo; s článkom 4.8.5 Skúška
únavy rámu vodorovnou silou -pri skúške bol rám vybavený náhradnou vidlicou s dĺžkou ako
má byť pôvodná vidlica, rám bol postavený do svojej zvyčajnej polohy a upevnený v mieste
zadných pätiek tak, aby sa neobmedzila možnosť jeho otáčania a tak, že osi prednej a zadnej
osky boli vodorovne v jednej priamke. Na pätky prednej vidlice sa pôsobilo dynamickou
vodorovnou silou 1200 N v smere dopredu a 600 N v smere dozadu, pričom po 29957 cykloch
bolo na ráme zistené prasknutie; s článkom 4.11.3 Opotrebovanie ráflka - ráfiky kolies skúšanej
vzorky tvoria časti brzdových sústav a teda existuje nebezpečenstvo poruchy spôsobenej

opotrebovaním ráfikov, pričom výrobca jazdca neoboznamuje s týmto nebezpečenstvom
v jazyku krajiny, do ktorej bol bicykel dodaný - upozornenie je vo švédčine. Z podkladov pre
rozhodnutie ďalej vyplýva, že predmetný výrobok bol účastníkom konania ponúkaný na predaj
konečnému spotrebiteľovi. Uvedený výrobok v čase kontroly dňa 20.06.2017 sa v ponuke na
predaj nachádzal v množstve 1 ks.
Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že o rozhodnutí informoval
dodávateľa/výrobcu bicyklov značky GALAXY firmu CYKLOŠVEC s.r.o. U Hrebince 2509,
397 01 Písek, ČR z dôvodu testovania bicykla značky MOYO 20 GALAXY a následným jeho
nevyhovujúcim požiadavkám podľa STN EN 1466:2006 „Horské bicykle“. Účastník konania
ďalej uvádza, že jeho dodávateľ CYKLOŠVEC s.r.o. bol oboznámený s rozhodnutím ale
odmieta akúkoľvek finančnú účasť na tomto rozhodnutí. Účastník konania má za to, že výška
pokuty je dosť veľkým finančným zaťažením, pretože jeho firma je veľmi malá a zameriava sa
hlavne na servis a predaj bicyklov je až druhoradý. Účastník konania uvádza, že výška pokuty
je skoro šesťnásobkom ceny bicykla.
Odvolací orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu
dospel k záveru, že účastník konania v podanom odvolaní nevyvrátil skutkový stav.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho
orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia. Z podkladov
k rozhodnutiu jasne vyplýva, že účastník konania porušil povinnosť uloženú mu zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán sa stotožňuje s tvrdeniami prvostupňového správneho
orgánu obsiahnutými v odôvodnení rozhodnutia. Námietky účastníka konania žiadnym
spôsobom nezbavujú účastníka konania zodpovednosti za porušenie ustanovenia zákona
o ochrane spotrebiteľa. Pre správny i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav zistený v čase
kontroly, ktorý následne porovnáva so stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
ale zo strany účastníka konania nebol dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu pokuty.
Podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa „na účely tohto zákona sa rozumie
bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok
používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu
obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre
spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo
svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu“.
Podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa „nebezpečným výrobkom je výrobok,
ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať
výrobok iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok“.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „na trh možno uviesť, ponúkať alebo
predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo
pre výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ
preukázateľne informoval osobu, ktorej výrobok dodáva“.
Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej povinnosti spoľahlivo
preukázané, nakoľko účastník konania ponúkal na predaj nebezpečný výrobok - bicykel horský
MYOJO 20“ GALAXY, ktorého vzorka bola za účelom skúšania odobratá v prevádzkarni:
MADBIKER - CYKLO I SERVIS & shop, Rooseveltova 6, Košice dňa 20.06.2017 a ktorého
nebezpečnosť bola potvrdená Protokolom o skúške č. 171200059 zo dňa 14.12.2017, vydaným
Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š. p., nakoľko výrobok nevyhovel požiadavkám
STN EN 14766:2006 „Horské bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.“ (čl.
4.7.7, čl. 4.8.5 a čl. 4.11.3). Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym

relevantným spôsobom. Ním uvádzané skutočnosti odvolací orgán nemohol vyhodnotiť ako
okolnosti zbavujúce ho jeho objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie povinnosti
ponúkať na predaj len bezpečný výrobok. Z podkladu pre rozhodnutie, vrátane vyjadrení
samotného účastníka konania vyplýva, že účastník konania je zodpovedný na prvú fázu
distribúcie dotknutého výrobku na trh SR. Aj s poukazom na uvedené nebolo možné akceptovať
námietky účastníka konania, prezentované v jeho vyjadrení vo vzťahu k rozsahu jeho
zodpovednosti za zistený protiprávny stav.
Na základe vyššie uvedených okolností, keďže stav zistený v čase kontroly po porovnaní so
stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
K podanému odvolaniu odvolací orgán uvádza, že účastník konania zodpovedá za
porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže
prihliadať na snahu predávajúceho vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom
odvolaní. Účastník konania ako podnikajúci subjekt má konať s odbornou starostlivosťou,
nakoľko podnikateľská činnosť, ktorú vykonáva, predpokladá od neho určitú mieru znalostí
súvisiacich s predmetom jeho činností. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako
predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie.
Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Na
základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
K finančnej situácii (výška pokuty je dosť veľkým finančným zaťažením pretože firma je
malá) účastníka konania odvolací orgán uvádza, že pri ukladaní výšky pokuty nemôže
prihliadať na subjektívne dôvody a finančné pomery účastníka konania.
K výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že pokuta bola uložená v rámci
stanovených kritérií. Vo vzťahu k možnosti znížiť výšku uloženej sankcie, odvolací orgán
uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel
dôvod na zníženie výšky postihu alebo jeho zrušenie. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku
uloženej sankcie ani ju zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za obdobné
porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať
na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka
konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach
rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba
dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére
účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho
deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie
ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu
k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii,
zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší daný právny
predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom, ktorých
má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Bližšie
zdôvodnenie výšky uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone
pokutu až do výšky 66 400 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty
sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti“.

Odvolací správny orgán sa stotožňuje s názorom prvostupňového správneho orgánu
ohľadom určovania výšky pokuty. Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil závažnosť
protiprávneho konania, ktorá spočíva v tom, že zákonodarca stanovením plnenia povinnosti
predávajúceho ponúkať len bezpečné výrobky, garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu
zdravia bez výnimky, pričom porušenie tejto povinnosti vzhľadom na význam vyššie
uvedeného práva pre spotrebiteľa, považuje správny orgán za závažné porušenie zákona.
Nebezpečné výrobky predstavujú pre spotrebiteľa zvýšené riziko, a preto zistenie, že bol
ponúkaný nebezpečný výrobok, je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky postihu.
Odvolací orgán sa taktiež stotožňuje s názorom prvostupňového správneho orgánu, že pri
určení výšky pokuty boli zohľadnené následky protiprávneho konania účastníka konania
spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, a jednak v porušení
tomu zodpovedajúcej povinnosti účastníka konania.
Rozhodujúcou skutočnosťou, na ktorú správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol
boli výsledky vykonanej skúšky na posúdenie bezpečnostných požiadaviek na výrobok, podľa
ktorých predmetný výrobok podľa Protokolu o skúške č. 171200059 zo dňa 14.12.2017
z ktorého vyplýva, že na základe skúšok odobratej vzorky výrobku bol zistený ich nesúlad
s STN EN 14766:2006 „Horské bicykle“.
Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania
ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú
z platných právnych predpisov, a to od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti, za
porušenie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie, a bez ohľadu na
okolnosti, ktoré dané porušenie spôsobili.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie odvolací orgán zamieta ako
nedôvodné.
Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na
úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05810817.
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/0445/99/2018

Dňa : 08.08.2019

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 – OSTTOUR, s. r. o.,
Bottova 45/6, 010 01 Žilina, IČO: 36 849 014, kontrola vykonaná dňa 13.04.2018, dňa
24.05.2018 a dňa 08.06.2018, v prevádzkarni Cestovná kancelária OSTTOUR, Bottova 45/6,
Žilina, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj, č. P/0157/05/2018, zo dňa 07.08.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške
1.700,- EUR, slovom: jedentisícsedemsto eur, pre porušenie § 4 ods. 6 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
č. P/0157/05/2018, zo dňa 07.08.2018 m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta
účastníkovi konania OSTTOUR, s. r. o., Bottova 45/6, 010 01 Žilina, IČO: 36 849 014 podľa
ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur), ktorú je účastník konania povinný
zaplatiť do 30 dní od odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna
pokladnica, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-01570518.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – OSTTOUR, s.r.o. – peňažnú pokutu
vo výške 1.700,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 13.04.2018, dňa 24.05.2018 a dňa
08.06.2018, v prevádzkarni Cestovná kancelária OSTTOUR, Bottova 45/6, Žilina, zistené, že
účastník konania porušil povinnosť formulovať zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa
zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom služieb a spotrebiteľom uzatvára písomne
a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom
zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania 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.“

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/ 0157/05/2018 zo dňa 07.08.2018,
ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny
orgán síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne
a spoľahlivo zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil k zníženiu výšky
uloženého postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací správny orgán
zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude
mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Dôvod
na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania bolo formulovať zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa
zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom služieb a spotrebiteľom uzatvára písomne
a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom
zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah; čo účastník konania porušil.
Dňa 13.04.2018, dňa 24.05.2018 a dňa 08.06.2018, bola inšpektormi SOI vykonaná
kontrola v prevádzkarni Cestovná kancelária OSTTOUR, Bottova 45/6, Žilina, v súvislosti
s posúdením obsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo dňa 26.03.2018 a dokumentov tvoriacich
jej súčasť, t. j. Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie
OSTTOUR, s.r.o. a Informačný dokument o poistnom produkte, uzatvorenými medzi
spotrebiteľom – objednávateľom zájazdu a účastníkom konania - poskytovateľom služieb
cestovného ruchu, pri ktorej bolo zistené, že vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre
účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie OSTTOUR, s.r.o.:
 v článku IV. Cenové a platobné podmienky v bode 5. bolo uvedené: „V prípade nedodržania
termínu úhrady doposiaľ objednaných služieb objednávateľom je CK OSTTOUR oprávnená
odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške
určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok...“, pričom článok VII.
s názvom Zmeny dohodnutých podmienok neuvádzal žiadnu výšku zmluvnej pokuty, čo
vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa;
 v článku IV. Cenové a platobné podmienky v bode 10. bolo uvedené: „Ak cestovná kancelária
bude nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže navrhnúť
objednávateľovi zmenu zmluvy podľa podmienok uvedených v článku VI. ods. 1 týchto
všeobecných zmluvných podmienok.“, pričom článok III. s názvom Objednanie prostredníctvom
internetu (ktorý znie: „Pri kúpe prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluvný
vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd (zaplatenie požadovanej
sumy za zájazd na účet CK, resp. v hotovosti, je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej
vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok
a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp. podpísaním zmluvy o zájazde – rozhodujúci je
okamih, ktorý nastal skôr. Zmluva o zájazde je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška
zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe je preukázateľne
potvrdená CK a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.“) nepojednával o žiadnych
dôvodoch, pre ktoré by bola CK nútená zmeniť cenu zájazdu, a zároveň v článku VI. s názvom
Práva a povinnosti CK OSTTOUR v bode 1., cestovnou kanceláriou označovanom ako odsek
1. (v znení: „CK OSTTOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať
o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu
o kúpu zájazdu.“) neboli uvedené žiadne podmienky, za ktorých by CK mohla objednávateľovi
zájazdu – spotrebiteľovi navrhnúť zmenu zmluvy o obstaraní zájazdu, čo vyvoláva
nezrozumiteľnosť daných informácií pre spotrebiteľa;
 v článku V. Práva a povinnosti objednávateľa v bode 1. d/ bolo uvedené: „Objednávateľ má
právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VII. týchto
všeobecných zmluvných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty“,
pričom článok VII. s názvom Zmeny dohodnutých podmienok nepojednával o práve















na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy a ani o zmluvných pokutách, čo vyvoláva
nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa;
v článku V. Práva a povinnosti objednávateľa v bode 1. h/ bolo uvedené: „Objednávateľ má
právo na reklamáciu služieb a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných
podmienok “, pričom článok VIII. s názvom Podmienky odstúpenia od zmluvy a zmluvné
pokuty sa netýkal práva zo zodpovednosti za vady služby, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej
informácie pre spotrebiteľa;
v článku V. Práva a povinnosti objednávateľa v bode 2. b/ bolo uvedené: „Povinnosti
objednávateľa: zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto
všeobecných zmluvných podmienok“, pričom článok III. s názvom Objednanie prostredníctvom
internetu nedefinoval žiadne podmienky platby ceny za zájazd, ktoré by bol spotrebiteľ povinný
dodržať, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa;
v článku VI. Práva a povinnosti CK OSTTOUR v bode 3. bolo uvedené: „CK OSTTOUR je
povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu podľa podmienok
uvedených v článku IX. na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie.“,
pričom článok IX. s názvom Reklamačný poriadok neuvádzal žiadne podmienky, v zmysle
ktorých by spotrebiteľovi vznikol nárok na poistené plnenie zo zmluvy o poistení zájazdu pre
prípad úpadku, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa;
v článku VII. Zmeny dohodnutých podmienok v bode 9. bolo uvedené: „Na základe želania
objednávateľa je CK OSTTOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok
dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. ...V lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom
zájazdu ...táto zmena.... podlieha zmluvnej pokute v súlade s článkom VII. týchto všeobecných
podmienok.“, pričom článok VII. s názvom Zmeny dohodnutých podmienok nepojednával
o zmluvnej pokute, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa;
v článku VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy a zmluvné pokuty v bode 2. bolo uvedené:
„Objednávateľ môže uplatniť svoje právo v súlade s článkom V. odsekom 1., bod d.)
a kedykoľvek pred začatím čerpania služieb odstúpiť od zmluvy
o bez udania dôvodu
o ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI ods. 3 týchto všeobecných
zmluvných podmienok...“,
pričom článok VI. s názvom Práva a povinnosti CK OSTTOUR bod. 3, cestovnou kanceláriou
označovanom ako odsek 3. (v znení: „CK OSTTOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu
o povinnom zmluvnom poistení zájazdu podľa podmienok uvedených v článku IX. na základe
ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie.“) sa netýkal uzatvorenia novej
zmluvy medzi CK a objednávateľom zájazd, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie
pre spotrebiteľa;
v článku VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy a zmluvné pokuty v bode 4. bolo uvedené:
„...Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške určenej v odseku 2...“, pričom
bod. 2, cestovnou kanceláriou označený ako odsek 2 (v znení: „Objednávateľ môže uplatniť
svoje právo v súlade s článkom V. odsekom 1., bod d.) a kedykoľvek pred začatím čerpania
služieb odstúpiť od zmluvy
o bez udania dôvodu
o ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI ods. 3 týchto všeobecných
zmluvných podmienok
o z dôvodu porušenia povinností zo strany CK OSTTOUR vyplývajúcich zo zmluvy.“)
neuvádzal žiadnu výšku zmluvnej pokuty, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej informácie pre
spotrebiteľa;
v článku VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy a zmluvné pokuty v bode 7. bolo uvedené:
„...V prípade storna dopravných služieb sa zmluvná pokuta vypočíta podľa článku VII ods. 4.“,
pričom v článku VII. s názvom Zmeny dohodnutých podmienok v bode 4., cestovnou

kanceláriou označenom ako odsek 4. (v znení: „CK OSTTOUR si vyhradzuje právo zrušiť
zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia,
alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných udalostí ako sú prírodné katastrofy, vojnové
konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK zrealizovať zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.“)
nebol uvedený žiaden výpočet zmluvnej pokuty, čo vyvoláva nezrozumiteľnosť danej
informácie pre spotrebiteľa.
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 6 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že takmer všetky nesprávne krížové odkazy
vznikli v dôsledku posunutia číslovania menovaných článkov všeobecných zmluvných
podmienok, o jednu hodnotu. Po odstránení hodnoty číslovania článku úvodné stanovenia
takmer všetky krížové odkazy odkazujú na správne ustanovenia VZP. Účastník konania je toho
názoru, že správny orgán nevzal do úvahy, že takmer všetky uvedené nesprávne krížové odkazy
vznikli v dôsledku jedinej formálnej administratívnej chyby, pričom išlo o zjavnú chybu
v písaní a všetky informácie sa vo VZP nachádzali a boli ľahko dohľadateľné na základe
názvov jednotlivých článkov.
Podľa názoru účastníka konania je zrejmé, že správny orgán postupoval v rozpore so
zásadou materiálnej pravdy, podľa ktorej je povinný spoľahlivo zistiť skutočný stav veci tak,
aby mohol rozhodnúť riadne a spravodlivo, keďže pri kontrole zisťoval len formálnu stránku
veci a nie materiálnu pravdu. Účastník konania namieta, že v celom rozhodnutí nebolo
spomenuté, že ustanovenia na ktoré sa nesprávne krížové odkazy odvolávali, sa vo VZP
nachádzali pod správnym označením.
Účastník konania ďalej uvádza, že všetky vytknuté nedostatky boli jednoznačne len zjavnou
chybou v písaní, pričom podľa jeho názoru, je obsah VZP formulovaný jasne a plne
zrozumiteľný pre spotrebiteľov, čomu nasvedčuje skutočnosť, že účastník konania v uvedenej
súvislosti nedisponuje žiadnymi sťažnosťami.
Účastník konania uvádza, že podľa jeho názoru k nijakému zhoršeniu postavenia
spotrebiteľov nedošlo, nakoľko pri uzatváraní zmluvného vzťahu so spotrebiteľmi predložil
spotrebiteľom zreteľne formulované VZP, s ktorých obsahom je každý priemerný spotrebiteľ
schopný sa náležite oboznámiť, preto nemohlo dôjsť k zhoršeniu postavenia spotrebiteľa,
neboli porušené ani ohrozené jeho práva na informácie a ani právo na ochranu jeho
ekonomických záujmov, nakoľko sa vo VZP nachádzali jasne všetky nevyhnutné informácie.
Účastník konania uviedol, že nenastal následok ako podstatná náležitosť objektívnej stránky
správneho deliktu ako ani príčinná súvislosť. Účastník konania považuje postup správneho
orgánu za formalistický.
Účastník konania považuje rozhodnutie za nezákonné, ktoré vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia a navrhuje predmetné rozhodnutie zrušiť.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany
správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak sa zmluva medzi
predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal
spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah,
predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí
výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom
kontroly orgánu dozoru.“.

Vykonanou kontrolu inšpektormi SOI bolo zistené, že účastník konania porušil vyššie
uvedené povinnosti.
Odvolací správny orgán v súvislosti s odvolaním účastníka konania uvádza, že zo zisteného
skutkového stavu vyplýva, že nesprávne číselné odkazy vo VZP, môžu byť pre spotrebiteľov
nezrozumiteľné a nepoužiteľné a môžu mať za následok zhoršenie postavenia spotrebiteľa,
nakoľko spotrebiteľ môže byť zistením nesprávnych číselných odkazov odradený od
dôkladného preštudovania si obsahu dotknutej zmluvy a môže si nevšimnúť rozhodné
skutočnosti, ktoré by si ihneď uvedomil, pokiaľ by nebol zdržovaný vyhľadávaním
problematiky, ktorú mal účastník konania nesprávnymi odkazmi na mysli.
Odvolací správny orgán tiež poukazuje na skutočnosť, že nie vo všetkých prípadoch ide
o účastníkom konania uvedenú príčinu vzniku zákonom nesúladného konania, keď v čl. VIII.
VZP Podmienky odstúpenia od zmluvy a zmluvné pokuty v bode 4. bolo uvedené
„... Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške určenej v odseku 2 ...“, pričom
bod 2 označený cestovnou kanceláriou ako odsek 2 (v znení: „Objednávateľ môže uplatniť svoje
právo v súlade s článkom V. odsekom 1., bod d.) a kedykoľvek pred začatím čerpania služieb
odstúpiť od zmluvy, bez udania dôvodu, ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku
VI ods. 3 týchto všeobecných zmluvných podmienok, z dôvodu porušenia povinností zo strany
CK OSTTOUR vyplývajúcich zo zmluvy.“) neuvádzal žiadnu výšku zmluvnej pokuty a v tomto
prípade sa nejednalo o posunutie číslovania článkov VZP.
Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že pri hodnotení predmetnej zmluvy, bral do úvahy
aj počet nezrozumiteľných odkazov, ktoré musel spotrebiteľ sám konvalidovať, aby dospel
k žiadanej informácii, t. j. v počte 10, pričom ak všeobecné zmluvné podmienky majú 13
článkov a v 10 prípadoch obsahujú poukazy na iné články, než na aké v skutočnosti poukazovať
majú, nedajú sa vyhodnotiť inak ako nezrozumiteľné a zmätočné a preukazujúce fakt, že
účastník konania ako poskytovateľ služieb nekonal s odbornou starostlivosťou, pretože ak by
tak konal, posudzovanú zmluvu by nepredložil k podpisu spotrebiteľovi.
Odvolací správny orgán uvádza, takto formulované ustanovenia všeobecných zmluvných
podmienok sú zmätočné a nezrozumiteľné. V prípade, kedy si jednotlivé ustanovenia VZP
odporujú, resp. upravujú rovnakú skutočnosť odlišne, prípade ako v tomto prípade zmätočne
odkazujú na nesprávne odseky predmetnej zmluvy, dochádza k ohrozeniu práv spotrebiteľa,
pretože tento nemá jednoznačne určené svoje povinnosti, resp. práva a tým pádom sú všeobecné
zmluvné podmienky pre spotrebiteľa nezrozumiteľné.
K námietke účastníka konania, že ide iba o chybu v písaní, odvolací správny orgán uvádza,
že takto koncipované zmluvné podmienky majú za následok nejednoznačné určenie povinností
pre spotrebiteľa, a tým pádom sú nezrozumiteľné. Odvolací správny orgán taktiež poukazuje
na to, že účastník konania ako predávajúci je povinný z titulu svojho postavenia ako
profesionálneho hospodárskeho subjektu na trhu pri zachovaní odbornej starostlivosti poznať
právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť a zabezpečiť súlad všeobecných zmluvných
podmienok, nie len v jednotlivých častiach ale predovšetkým ako celku, s aktuálnou právnou
úpravou.
Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za
zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu
došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za
túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti.
Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať
všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane
spotrebiteľa. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený
inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie
delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto

protiprávny následok reálne hrozí. Vzhľadom na uvedené preto nemohol odvolací správny
orgán prihliadnuť na to, že išlo o chyby v písaní.
K námietke účastníka konania, že zistené porušenia nemali de facto žiadne následky,
nakoľko účastník konania v súvislosti so zistenými porušeniami neeviduje žiadne reklamácie
ani sťažnosti, odvolací správny orgán uvádza, že na uvedenú námietku nemožno prihliadať,
z dôvodu, ako už bolo spomenuté vyššie, uvedené správne delikty partia medzi ohrozovacie
delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku ale stačí, že takýto
protiprávny následok reálne hrozí.
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 uvádzaní nezrozumiteľných
zmluvných podmienok, odôvodňujú výšku uloženej pokuty po jej znížení za primeranú.
Účastníkovi konania bola uložená pokuta vo výške, ktorá v korelácii s maximálnou výškou
sankcie, ktorú môže správny orgán uložiť za preukázané porušenie povinnosti (66 400 eur), sa
pohybuje v spodnej hranici. Navyše, ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny
vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe
obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška
musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení
zákonných ustanovení. Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany
správneho orgánu spoľahlivo zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť
v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu
v zákonom stanovenom rozsahu do 66 400 EUR. Odvolací orgán považuje pokutu po jej
znížení za primeranú, uloženú v súlade so zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v ust. § 3
ods. 5 Správneho poriadku. Pokuta v danej výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú,
ale aj preventívnu funkciu.
Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu
použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
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 však prihliadol k skutkovým okolnostiam konkrétneho prípadu a pristúpil
k zníženiu výšky uloženej pokuty z dôvodu, že dostatočne preventívny a represívny charakter
pre účastníka konania bude mať aj uloženie pokuty v nižšej výške. Správny orgán považuje
výšku uloženej sankcie po znížení za adekvátnu protiprávnemu konaniu, nakoľko v zmysle
ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa správny orgán je povinný uložiť
predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými
aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400 EUR.
Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadal najmä na charakter protiprávneho
konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri
zohľadnení uvedených kritérií orgán dozoru zohľadnil, že účastník konania ako predávajúci je
povinný pri poskytovaní služieb postupovať tak, aby pri svojej podnikateľskej činnosti
dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov na
ochranu spotrebiteľa. Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na celkový počet právnych
skutočností, ktorých rozpor s právnymi predpismi bol zistený, na ich obsah, ako aj mieru, akou
neprimerane zasahujú do práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Z hľadiska posudzovania
miery zavinenia orgán dozoru pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav
vzal v úvahu, že účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Orgán dozoru taktiež poukazuje na
skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére

účastníka konania má uložená pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať
protiprávne konanie, a preto je žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu.
Nemôže sa jednať o sankciu v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila
svoj účel. Súčasne je potrebné uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to
najmä vo vzťahu k ostatným nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie),
a musí tak mať aj silu odradiť od protiprávneho postupu.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na
základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný.
Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
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.
Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných
vzťahoch je zakotvená i do zákonom stanovenej povinnosti predávajúceho formulovať zmluvné
podmienky zrozumiteľne, ak sa zmluva uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými
mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich
obsah. Uvedená úroveň ochrany zo strany účastníka konania nebola dosiahnutá, nakoľko
účastník konania v rozpore s vyššie uvedenou povinnosťou formuloval všeobecné zmluvné
podmienky tak, že nevyhovujú predmetnej požiadavke, čím došlo k zníženiu zákonom
garantovanej právnej ochrany spotrebiteľa. Podaním nezrozumiteľných informácií ohľadom
práv prislúchajúcich spotrebiteľom dochádza k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa
v predmetnom zmluvnom vzťahu, nakoľko tento v dôsledku poskytnutia nezrozumiteľných
informácií nie je spôsobilý objektívne posúdiť opodstatnenosť predávajúcim poskytnutých
informácií, resp. nevie, aké práva a povinnosti mu zo spotrebiteľskej zmluvy v skutočnosti
vyplývajú. Teda v prípade nezrozumiteľného formulovania zmluvných podmienok, v dôsledku
ktorých spotrebiteľ nevie, aké právne dôsledky mu môžu vyplynúť v prípade ich aplikovania,
resp. na čo bude mať v predmetnom prípade, pokiaľ ide o zmluvný vzťah s účastníkom konania,
nárok, dochádza k porušovaniu inštitútu právnej istoty, ktorého dodržiavanie je predovšetkým
v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch so zreteľom na postavenie spotrebiteľov ako slabšej
zmluvnej strany osobitne dôležité. Orgán dozoru má za to, že zvýšenú obozretnosť treba
dodržiavať predovšetkým v prípadoch predávajúcim vopred pripravených zmlúv (resp.
zmluvných podmienok), do obsahu ktorých spotrebiteľ nemá reálnu možnosť nijako zasiahnuť.
Z hľadiska následkov protiprávneho konania účastníka konania prihliada odvolací správny
orgán na to, že došlo k zníženiu zákonom garantovanej právnej ochrany spotrebiteľa, nakoľko
účastník konania v rozpore cit. zákonom porušil povinnosť formulovať zmluvné podmienky ak
sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia,
s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol
ovplyvniť ich obsah zrozumiteľne. V ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. je
deklarované právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, ktoré bolo
uvedeným konaním účastníka konania porušené. Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté
aj na celkový počet zmluvných podmienok, ktorých rozpor s právnymi predpismi bol zistený,
na ich obsah, ako aj mieru, akou neprimerane závažným spôsobom zasahujú do práv
a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Z hľadiska posudzovania miery zavinenia orgán dozoru
pri určovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že účastník

konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky ponuky a predaja
výrobkov a poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Orgán dozoru taktiež poukazuje
na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére
účastníka konania má uložená pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať
protiprávne konanie, a preto je žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu.
Nemôže sa jednať o sankciu v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila
svoj účel. Súčasne je potrebné uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to
najmä vo vzťahu k ostatným nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie),
a musí tak mať aj silu odradiť od protiprávneho postupu.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívno-výchovný, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

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/0316/99/2018

Dňa : 12.08.2019

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 – PEMAS plus spol. s r. o., Vinárska
1, 951 41 Lužianky, IČO: 35 694 254, kontrola vykonaná dňa 10.01.2018 v prevádzke
Drogéria TETA, Železničná ulica 4, Retail Box, Krupina a dňa 11.01.2018 v prevádzke
Drogéria TETA, Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
č. P/0025/06/2018 zo dňa 13.06.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 3000,- EUR,
slovom: tritisíc eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 2
písm. b) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto

rozhodol:
napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, že:
znenie na strane č. 1 výrokovej časti rozhodnutia:
„...Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú kefu
zadarmo...“
nahrádza znením:
„...Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú
kefu zadarmo. Akcia platí od 09.01. do 19.01.2018 alebo do vypredania zásob“ V pravom
dolnom rohu bolo menšími písmenami napísané: „Darček si vypýtajte pri pokladnici...“
a
znenie na strane č. 2 výrokovej časti rozhodnutia:
„...Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú kefu
zadarmo...“

nahrádza znením:
„...Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú
kefu zadarmo. Akcia platí od 09.01. do 19.01.2018 alebo do vypredania zásob“ V pravom
dolnom rohu bolo menšími písmenami napísané: „Darček si vypýtajte pri pokladnici...“
a
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti
na § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa
účastníkovi konania: PEMAS plus spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky,
IČO: 35 694 254, kontrola vykonaná dňa 10.01.2018 v prevádzke Drogéria TETA,
Železničná ulica 4, Retail Box, Krupina, a dňa 11.01.2018 v prevádzke Drogéria TETA,
Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 1 500 EUR, slovom: jedentisícpäťsto 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.:
SK5781800000007000065068, VS: 00250618.
Ostatná časť výroku ostáva bez zmeny.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – PEMAS plus spol. s r. o., peňažnú pokutu vo výške 3000 EUR, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)
Inšpektormi SOI bolo dňa 10.01.2018 v prevádzke Drogéria TETA, Železničná ulica 4, Retail
Box, Krupina, a dňa 11.01.2018 v prevádzke Drogéria TETA, Hlavné námestie 14, Rimavská
Sobota zistené, že účastník konania porušil zákaz využívania nekalej obchodnej praktiky, ktorá
bola spôsobilá narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu,
ku ktorému sa dostane.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0025/06/2018 zo dňa 13.06.2018, ako
aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. Odvolací správny orgán
síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne a spoľahlivo
zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil k zmene výrokovej časti
prvostupňového rozhodnutia. Správny orgán prvého stupňa vo výrokovej časti rozhodnutia
neuviedol celé znenie oznamu, ktorý bol umiestnený priamo na výrobkoch v prevádzke
účastníka konania, a preto odvolací orgán túto informáciu doplnil. Takisto odvolací orgán

pristúpil k zníženiu výšky uloženej pokuty tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Odvolací správny orgán zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny charakter pre
účastníka konania bude mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené
v prvostupňovom rozhodnutí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neporušiť zákaz využívania nekalej
obchodnej praktiky, ktorá bola spôsobilá narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane; čo účastník konania porušil.
Dňa 10.01.2018 vykonali inšpektori SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj kontrolu
v prevádzke Drogéria TETA, Železničná ul. 4, Retail Box, Krupina.
Za účelom šetrenia podnetu spotrebiteľa evidovaného pod č. 769/2017 a za účelom overenia
dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup
účtovaný správne v celkovej hodnote 21,65 €. Kontrolný nákup pozostával z výrobku 600g
Sunar premium 3 á 13,49 €, 85g Gourmet gold á 0,59 €, 200ml Spray L´ORÉAL PARIS ELSEVE
á 2,99 €, 200ml Balzam L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 3,49 € a 90g Nestle výživa 4 druhy á 1,09
€, ku ktorému predávajúci vydal doklad o kúpe z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej
len „ERP“) č. 4 zo dňa 10.01.2018.
Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú kefu
zadarmo. Akcia platí od 09.01. do 19.01.2018 alebo do vypredania zásob“ V pravom dolnom
rohu bolo menšími písmenami napísané: „Darček si vypýtajte pri pokladnici.“
V kontrolnom nákupe sa nachádzali 2 druhy výrobkov zn. L´ORÉAL PARIS, a to 200ml Spray
L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 2,99 € a 200ml Balzam L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 3,49 €
v celkovej hodnote 6,48 €. Ku kontrolnému nákupu predávajúci nevydal darček, a to aj napriek
tomu, že v kontrolovanej prevádzke sa v čase kontroly predmetný darček nachádzal.
Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Dňa 11.01.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický
kraj kontrolu v prevádzke Drogéria TETA, Hlavné námestie 14, Rimavská Sobota.
Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol inšpektormi SOI vykonaný
kontrolný nákup účtovaný správne v celkovej hodnote 10,97 €. Kontrolný nákup pozostával
z výrobku 2ks 900ml Jar Red orange v balení á 3,49 €, 400ml Šampón L´ORÉAL PARIS
ELSEVE á 3,99 € a 200ml Total repair spray L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 3,49 €, ku ktorému
predávajúci vydal doklad o kúpe z ERP č. 0036 zo dňa 11.01.2018.
Kontrolou bolo zistené, že predávajúci v období akcie trvajúcej od 09.01.2018 do 19.01.2018
alebo do vypredania zásob ponúkal v akciovom letáku TETA Vaša rodinná drogéria na predaj
okrem iného výrobky zn. L´ORÉAL PARIS, pri ktorých bolo uvedené cit, že: „Pri kúpe
vlasovej kozmetiky „L´ORÉAL PARIS nad 5,99 € získate cestovnú kefu zadarmo.“, pričom aj
v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal oznam priamo na výrobkoch v znení: „Akcia –
získajte darček! Pri kúpe vlasovej kozmetiky L´oreal v hodnote nad 5,99 € získate cestovnú kefu
zadarmo. Akcia platí od 09.01. do 19.01.2018 alebo do vypredania zásob“ V pravom dolnom
rohu bolo menšími písmenami napísané: „Darček si vypýtajte pri pokladnici.“
V kontrolnom nákupe sa nachádzali 2 druhy výrobkov zn. L´ORÉAL PARIS, a to 200ml Spray
L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 2,99 € a 200ml Balzam L´ORÉAL PARIS ELSEVE á 3,49 €
v celkovej hodnote 6,48 €. Ku kontrolnému nákupu predávajúci nevydal darček, a to aj napriek
tomu, že v kontrolovanej prevádzke sa v čase kontroly predmetný darček nachádzal.

Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 2 písm. b) 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 nesúhlasí s kvalifikovaním konania ako konania
vykazujúceho znak nekalej obchodnej praktiky. V akciovom letáku boli graficky jasne
zvýraznené, pri kúpe ktorých tovarov z ponuky bude poskytnutý darček vo forme ďalšieho
tovaru. Akciový leták obsahoval aj informáciu, podľa ktorej mal spotrebiteľ pri výbere danej
akcie upozorniť predavačku. So skutočnosťou že klauzula: „Darček si vypýtajte pri pokladnici“
bola zreteľne uvedená na akciovom letáku sa inšpektori vôbec nezaoberali a táto skutočnosť
absentuje aj v rozhodnutí SOI č. k. P/0025/06/2018 ak aj v inšpekčnom zázname. Postup
účastníka konania je vzhľadom na predaj veľkého množstva tovaru obvyklý. Nie je možné
požadovať od zamestnanca účastníka konania znalosť každej položky akciového letáku
naspamäť a spoliehať sa na 100 % sústredenosť zamestnancov počas celej dĺžky pracovnej
doby. Je viac ako pravdepodobné, že skoro každý spotrebiteľ upozorňuje zamestnanca
účastníka konania na poskytnutie darčeku. Ak spotrebiteľ navštívi predajňu na základe vplyvu
letákovej akcie so zameraním na kúpu určitých výrobkov iba z dôvodu poskytnutia aj darčeka,
je naozaj málo pravdepodobné, že si darček neuplatní pri úhrade ceny za nakúpený tovar.
Účastník konania poukazuje na kritériá určenia pokuty a uvádza, že pokuta nemala byť uložená.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené
v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby
vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia
postupoval podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to
pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak
b/ podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo
vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného
člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.
Na námietku účastníka konania, ohľadne toho, že akciový leták obsahoval aj informáciu, podľa
ktorej mal spotrebiteľ pri výbere danej akcie upozorniť predavačku, odvolací orgán uvádza, že
uvedenú skutočnosť nespochybňuje. V tejto súvislosti odvolací orgán poukazuje na
odôvodnenie prvostupňového správneho rozhodnutia: „V nadväznosti na uvedenú právnu
kvalifikáciu a ponímanie priemerného spotrebiteľa správny orgán ustálil, že v prejednávanej
veci niet žiadnych pochybností o tom, že obchodná praktika, kedy je spotrebiteľ motivovaný ku
kúpe určitého výrobku poskytnutím darčeka, je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické
správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane a môže
zapríčiniť, že spotrebiteľ s vidinou darčeka urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by
inak neurobil. Správny orgán preto považuje za nemorálne a nekalé, ak spotrebiteľ vykoná
nákup a predávajúci mu deklarovaný darček neodovzdá napriek tomu, že ich zásoba nebola
vydaná/vypredaná, teda ním disponuje. V danom prípade je irelevantné, či si spotrebiteľ darček
vyžiada alebo nie, a to vzhľadom na pojem priemerného spotrebiteľa, ktorý nemusí ovládať
komunikačné schopnosti na vysokej úrovni a v dôsledku napr. zahanbenia sa na darček
neopýta. Predávajúci sa tak dostáva na úkor spotrebiteľa do výhody, kedy neodovzdanými
darčekmi môže ďalej podporovať predaj predmetných akciových výrobkov.“

Odvolací orgán ďalej k odvolaniu účastníka konania uvádza, že účastník konania zistený
protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. Odvolací orgán sa
nestotožňuje s námietkami účastníka konania. Nevydanie darčeka pri kontrolnom nákupe
nemožno obhajovať tvrdením, že je viac ako pravdepodobné, že skoro každý spotrebiteľ
upozorňuje zamestnanca účastníka konania na poskytnutie darčeku. Odvolací orgán zastáva
názor, že nie každý spotrebiteľ si darček vyžiada a to už vzhľadom napríklad na komunikačné
schopnosti priemerného spotrebiteľa, zabudnutie, zahanbenie, nevšimnutie si upozornenia
a podobne.
Odvolací orgán má súčasne za to, že informácia o povinnosti si vypýtať daný darček bola
uvedená v pravom dolnom rohu letáku malými písmenami, a v porovnaní so znázornením
akcie v letáku je v zjavnom vizuálnom nepomere. Za právne irelevantný považuje odvolací
orgán aj dôvod, ktorý uviedol účastník konania, a síce že nie je možné požadovať od
zamestnanca účastníka konania znalosť každej položky akciového letáku naspamäť a spoliehať
sa na 100 % sústredenosť zamestnancov počas celej dĺžky pracovnej doby. Podľa názoru
odvolacieho orgánu účastník konania ako predávajúci, je povinný poznať zákon a zabezpečiť
na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa
riadili zákonom pri výkone svojej činnosti, čo nebolo dodržané.
V kontrolovanej prevádzkarni účastníka konania boli v čase kontroly darčeky v dostatočnom
množstve, a zo strany zamestnanca účastníka konania mali byť spotrebiteľovi (inšpektorovi
SOI) vydané. Pre správny orgán je dôležitý skutkový stav zistený v čase kontroly, ktorý
následne porovnáva so stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý ale zo strany
účastníka konania nebol dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu pokuty.
Na námietku účastníka konania, ohľadne uloženej pokuty, odvolací orgán uvádza, že táto je
uložená podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, kde sa úplne jednoznačne uvádza v § 24 ods. 1
že: „Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi
Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu,
dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 EUR; za
opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 EUR.“ V súlade
teda s týmto ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak došlo
k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. Navyše bola pokuta
udelená v zákonnom rozpätí a na dolnej hranici. Odvolací orgán však považuje pokutu uloženú
prvostupňovým správnym orgánom za neprimerane vysokú, a to najmä vzhľadom na kritériá
na uloženie pokuty stanovené v § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to hlavne pokiaľ
ide o charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky,
konania účastníka konania. Preto došlo k zníženiu pokuty na primeranú úroveň. Podľa
odvolacieho orgánu spĺňa pokuta po znížení preventívnu ako aj represívnu funkciu.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
10.01.2018 a 11.01.2018. 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 napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie
povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi
alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 400 EUR. Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter protiprávneho konania,
závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že konaním účastníka konania
mohli byť ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa, vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie
účastníka konania o tom, že je potrebné si darček za zakúpený tovar vypýtať pri pokladni, si
nemusí každý spotrebiteľ všimnúť, najmä vzhľadom na to, že išlo o oznámenie napísané
podstatne menšími písmenami ako v prípade oznamu o poskytnutí darčeka spotrebiteľovi
za zakúpený tovar. Pokiaľ by si spotrebiteľ túto informáciu napísanú menšími písmenami
nevšimol, mohol nadobudnúť klamlivý dojem, že po zakúpení predmetných výrobkov získa
darček bez splnenia akejkoľvek ďalšej podmienky. Takýmto spôsobom môže prísť k nalákaniu
spotrebiteľov na kúpu určitých výrobkov, pričom následne nepríde k odovzdaniu darčeka
sľúbeného v hlavnom ozname účastníka konania. Informovanie neurčitého počtu spotrebiteľov
zo strany účastníka konania o tom, že kúpou určitého výrobku získajú darček, ktorý im po kúpe
nebude vydaný, môže ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľov pri kúpe výrobkov.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku 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/0541/99/2018

Dňa : 07.08.2019

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 – PreSpanok s. r. o.,
Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava, IČO: 46 083 502, zast. ..., kontrola vykonaná dňa
03.05.2018, v prevádzkarni Pre Spánok – bytový textil, nábytok, Solivarská 174839/1C,
Prešov, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj, č. P/0240/07/18, zo dňa 17.10.2018, 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
2.500,- EUR, slovom: dvetisícpäťsto eur, pre porušenie ustanovenia § 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:
napadnuté rozhodnutie m e n í tak, že:
účastníkovi konania:
PreSpanok s. r. o.
sídlo:
Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava
IČO:
46 083 502
prevádzkareň:
Pre Spánok – bytový textil, nábytok, Solivarská 174839/1C,
Prešov
kontrola vykonaná dňa:
03.05.2018
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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“)
 písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania
ponúkal spotrebiteľom na predaj 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 8.953,- €
u ktorých
písomné
informácie
o spôsobe
použitia
a údržby
výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby podľa
ustanovenia § 12 ods. 2 zákona, neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka,
ukladá
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa peňažnú pokutu
vo výške 1.800,- EUR, slovom: jedentisícosemsto 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-02400718.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – PreSpanok s. r. o. – peňažnú pokutu
vo výške 2.500,- €, pre porušenie ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 03.05.2018 v prevádzkarni Pre Spánok –
bytový textil, nábytok, Solivarská 174839/1C, Prešov, zistené, že účastník konania porušil
povinnosť písomné informácie podľa § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa
uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
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.“
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0240/07/18 zo dňa 17.10.2018, ako
aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu, spočívajúcu v úprave
právnej kvalifikácie a upresnenie zisteného porušenia povinnosti uvádzať písomne poskytnuté
informácie o spôsobe použitia a údržby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Odvolací
orgán uvedené informácie subsumoval pod jemu prislúchajúce znenie príslušného ustanovenia
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový
stav za presne a spoľahlivo zistený, v odvolacom konaní však napriek uvedenému pristúpil
k zníženiu výšky uloženého postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací
správny orgán zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka
konania bude mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom
rozhodnutí. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil.
Povinnosťou účastníka konania bolo písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona
o ochrane spotrebiteľa uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo účastník konania
porušil.
Dňa 03.05.2018 bola inšpektormi SOI v prevádzkarni Pre Spánok – bytový textil, nábytok,
Solivarská 174839/1C, Prešov, vykonaná kontrola, pri ktorej bolo zistené porušenie
ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie podľa ustanovenia § 12
ods. 2 zákona poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď
v čase kontroly v ponuke bolo zistených 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 8.953,- €,
u ktorých písomné informácie o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré
vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane
spotrebiteľa neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
S týmito nedostatkami sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
1. 12 ks softgel Moore á 114,- €/ks;
2. 11 ks soya á 94,- €/ks;
3. 20 ks Bio Moore á 74,- €/ks;
4. 24 ks Moore á 69,- €/ks;
5. 23 ks Astor á 69,- €/ks;
6. 10 ks Snow Memory Pillow á 33,- €/ks;
U vyššie uvedených výrobkov bola písomná informácia uvedená v znení: „Návod k použití:
...Po rozbalení se polštář samovolně rozloží. Ploštář nechte nekolik hodin nafouknout do jeho
plné velikosti. Nepoužívejte polštář bez povlaku. Při jakémkoli potřísnení tekutinou ihned
postižené místo vysušte (nepoužívejte horký vzduch)...!“
7. 2 ks kreslo ROWAN, farba šedá, béžová, výrobca: LA-Z-BOY á 749,- € - u uvedeného
výrobku písomná informácia o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia
výrobku, bola uvedená v cudzom jazyku v znení: „SAFETY CAUTION. Do not allow
children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Legrest folds

down on closing, hands or body parts in the way could be injured...“ a „...LA-Z-BOY
MECHANISMS. ...BE SURE TO CHECK FOR CHILDREN & PETS WHEN
LOWERING LEGREST. TO OPERATE LEGREST. Simply pull the handle and the
legrest locks into positions 1, 2 & 3...“.
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že ISOI Prešov nesprávne vyhodnotil, či bol
alebo nebol dosiahnutý účel dotknutého ustanovenia na požadovanej úrovni. Účastník konania
uviedol, že poskytol písomné informácie o spôsobe použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa v českom jazyku, ktorý je pre slovenského spotrebiteľa všeobecne
zrozumiteľným, pričom osobitné postavenie českému jazyku priznáva aj zákon o štátnom
jazyku, ktorý ho považuje za jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti
z hľadiska štátneho jazyka. Účastník konania preto uvádza, že dosiahnutie účelu zákona
o ochrane spotrebiteľa vyjadreného v ustanovení § 3 ods. 1 mohlo byť dotknuté len
v minimálnej miere, nakoľko písomná informácia o spôsobe použitia v českom jazyku je pre
priemerného spotrebiteľa zrozumiteľná a preto nebol ohrozený jeho záujem.
Čo sa týka písomnej informácie uvedenej v anglickom jazyku, účastník konania uviedol, že
z textu písomnej informácie o nebezpečenstve, tak ako je citovaná v odôvodnení napadnutého
rozhodnutia, vyplýva, že ide o najvšeobecnejšie upozornenie na bezpečnú manipuláciu
s výrobkom. Účastník konania preto uvádza, že aj keby pri dotknutom výrobku nebola
pripojená žiadna informácia o nebezpečenstve, nemohlo by dôjsť k zvýšeniu rizika pre zdravie
alebo majetok spotrebiteľa, nakoľko písomná informácia upozorňuje len na také riziká, ktoré
by každý spotrebiteľ mal rozumne pri manipulácií s dotknutým výrobkom očakávať.
Účastník konania tiež poukazuje na obdobné rozhodnutia SOI, v ktorých bolo konštatované
porušenie povinností poskytovať písomné informácie podľa § 11 ods. 1 a 12 ods. 2 zákona
o ochrane spotrebiteľa, za ktoré boli uložené sankcie v nižšej výške.
Účastník konania tiež uviedol, že vytýkané porušenia boli náhodné a neúmyselné, poskytol
všetku potrebnú súčinnosť a zistené nedostatky bezodkladne odstránil. Účastník konania tiež
poukázal na to, že výška pokuty dosahuje 28 % predajnej ceny dotknutých výrobkov a preto
považuje sankciu za zjavne neprimeranú.
Záverom žiada účastník konania o zrušenie napadnutého rozhodnutia, prípadne
o odpustenie sankcie.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti
s námietkami účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne
nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní nespochybňujú uloženie sankcie zo strany
správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Preskúmaním Vyjadrenia ku začatiu správneho konania zo dňa 17.10.2018, podaným
oneskorene, odvolací správny orgán uvádza, že toto nemá vplyv na vecnú správnosť
prvostupňového rozhodnutia vo veci samej.
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.“
Vykonanou kontrolu inšpektormi SOI bolo zistené, že účastník konania porušil vyššie
uvedené povinnosti.
Odvolací správny orgán poukazuje na ustanovenie § 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.“ Z uvedeného kogentného ustanovenia jasne
vyplýva povinnosť účastníkovi konania poskytovať informácie v zmysle ustanovení § 10a až
§12 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Zo zisteného skutkového stavu však nevyplýva,
že by si účastník konania predmetnú povinnosť splnil.
V zmysle zákona č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky, konkrétne v zmysle
ustanovenia § 8 Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku, odsek 1
stanovuje „v záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri
označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov,
najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogériového tovaru, v podmienkach záruky
a v iných informáciách pre spotrebiteľa v rozsahu a za podmienok určených osobitnými
predpismi.“
V tejto súvislosti bližšie podmienky upravuje práve ustanovenie § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Z uvedeného tak jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho plniť si informačnú
povinnosť v štátnom jazyku Slovenskej republiky a teda v slovenčine.
Zároveň odvolací správny orgán uvádza, že uvedené správne delikty partia medzi
ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že
takýto protiprávny následok reálne hrozí, pričom zákon neumožňuje odvolaciemu správnemu
prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania
ako predávajúci pri výkone svojej činnosti je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho
dodržiavanie.
Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania nebolo možné pre ich výlučne
subjektívny charakter zohľadniť ako dôvody, ktoré by zbavovali účastníka konania jeho
objektívnej zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie zákonom stanovených povinností.
Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI
počas výkonu kontroly. Odvolací orgán má tiež za to, že pre výšku uloženej sankcie je
rozhodujúci najmä charakter a závažnosť porušených povinností a ich následky, pričom
v súvislosti so stanovením výšky sankcií nie je povinnosťou správneho orgánu skúmať zisk,
resp. stratu účastníka konania v súvislosti s podnikaním ako jedno zo základných kritérií vo
vzťahu k uloženej sankcii.
Ďalej pokiaľ ide o odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, odvolací orgán túto
skutočnosť síce vníma pozitívne, avšak táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko
v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej
lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia
na ich odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda
taktiež nie je skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona.
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 najmä v nesplnení povinnosti
písomné informácie podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádzať
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, odôvodňujú výšku uloženej pokuty po jej znížení za
primeranú. Účastníkovi konania bola uložená pokuta vo výške, ktorá v korelácii s maximálnou
výškou sankcie, ktorú môže správny orgán uložiť za preukázané porušenie povinnosti (66 400
eur), sa pohybuje v spodnej hranici. Navyše, ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane
mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí
v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej
výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení
zákonných ustanovení. Nakoľko porušenie vyššie uvedenej povinnosti bolo zo strany
správneho orgánu spoľahlivo zistené, správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť
v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a účastníkovi konania uložil pokutu
v zákonom stanovenom rozsahu do 66 400 EUR. Odvolací orgán považuje pokutu po jej
znížení za primeranú, uloženú v súlade so zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v ust. § 3
ods. 5 Správneho poriadku. Pokuta v danej výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú,
ale aj preventívnu funkciu.
Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu
použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
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.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na
základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný.
Na základe všetkých uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
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.
Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených
v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie
výšky pokuty. Odvolací orgán prihliadol na opomenutie účastníka konania uvádzať písomne
poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, nakoľko celkom 7 druhov výrobkov obsahovalo písomne poskytované
informácie o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z nesprávneho použitia alebo údržby len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka. Absencia adekvátne poskytnutých informácií môže ovplyvniť ekonomické správanie
spotrebiteľa pri výbere konkrétneho výrobku, pričom nemožno opomenúť dôležitosť
uvedených údajov v súvislosti s možným ohrozenia zdravia spotrebiteľa či jeho majetku.
Zohľadnený bol aj počet výrobkov so zistenými nedostatkami ako aj ich hodnota. Následkom
protiprávneho konania účastníka konania bolo na jednej strane porušenie vyššie uvedenej
povinnosti a na strane druhej porušenie tomu zodpovedajúceho práva spotrebiteľa, ktoré mu
vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň sa prihliadlo k tomu, že účastník konania
ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky poskytovania
informácií o spôsobe použitia a údržby výrobku, ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z nesprávneho použitia výrobku v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Správny orgán prihliadol taktiež na skutočnosť, že predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Odvolací orgán má za to, že pokuta uložená vo výške určenej v tomto rozhodnutí je
s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od
uloženej pokuty sa očakáva nielen represívno-výchovný, ale aj preventívny účinok.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

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/0575/99/2018

Dňa : 29.07.2019

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 – WOCFAP s.r.o.,
sídlo: Sibírska 6948/31, 080 01 Prešov, IČO: 47 535 318, kontrola mala byť vykonaná na
základe predvolania zo dňa 22.03.2018 v stanovenom termíne dňa 24.04.2018 o 09:00 hod. na
Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský
kraj, č. P/0227/07/18 zo dňa 26.10.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 3 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená pokuta vo výške 1 660,- EUR, slovom:
jedentisícšesťstošesťdesiat eur, pre marenie výkonu dozoru podľa § 24 ods. 3 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto

rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0227/07/18 zo dňa
26.10.2018 potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prešove pre
Prešovský kraj uložil účastníkovi konania – WOCFAP s.r.o. – pokutu vo výške 1 660,- €, pre
marenie výkonu dozoru podľa § 24 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri plánovanej kontrole, ktorá nebola uskutočnená dňa 24.04.2018
zistené, že došlo k mareniu výkonu dozoru.
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo nemariť výkon dozoru; čo
účastník konania porušil.
Dňa 22.11.2017 boli správnemu orgánu doručené podnety spotrebiteľov evidované pod
č. Po 881/17 a č. Po 886/17, v ktorých spotrebitelia žiadali o prešetrenie postupu účastníka
konania, ktorý im odmietol vydať fotografie zo svadby a videozáznam zo svadby.
Za účelom prešetrenia spotrebiteľských podnetov bol účastník konania predvolaný do sídla
správneho orgánu.

Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk bolo listom zo dňa
22.02.2018 účastníkovi konania zaslané predvolanie, aby sa dňa 22.03.2018 o 09:00 hod.
dostavil na Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj za účelom prešetrenia
podnetov spotrebiteľov č. Po 881/17 a č. Po 886/17. Účastníkovi konania bolo predvolanie
doručené do vlastných rúk dňa 10.03.2018, čoho dôkazom je elektronická doručenka. K výkonu
kontroly sa účastník konania nedostavil, nakoľko správnemu orgánu bolo doručené jeho
ospravedlnenie, v ktorom uviedol, že sa dňa 22.03.2018 musí dostaviť na pojednávanie vedené
na Okresnom súde v Prešove pod sp. zn. 15C/497/2015, pričom poprosil o nový dátum po
01.09.2018, nakoľko ho bude môcť jeho právny zástupca zastúpiť až po tomto termíne.
Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk bolo opakovane
listom zo dňa 22.03.2018 účastníkovi konania zaslané predvolanie, aby sa dňa 24.04.2018
o 09:00 hod. dostavil na Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj za účelom
prešetrenia podnetov spotrebiteľov č. Po 881/17 a č. Po 886/17. Účastníkovi konania bolo
predvolanie doručené do vlastných rúk dňa 06.04.2018, čoho dôkazom je elektronická
doručenka. Konateľ účastníka konania zaslal dňa 23.04.2018 správnemu orgánu
prostredníctvom elektronickej pošty e-mail, v ktorom uviedol, že po kliknutí na zaslanú prílohu
sa mu zobrazilo „Požadovanú stránku nie je možné zobraziť“, pričom v prílohe zaslal ako dôkaz
screenshot obrazovky. Konateľ účastníka konania zároveň žiadal správny orgán, aby
skontroloval predmetný systém. Správny orgán prvého stupňa zaslal účastníkovi konania dňa
23.04.2018 elektronickou poštou nasledovné stanovisko: „...predvolanie na zajtra, t.j. 24.4.2018
o 09:00 hod. Vám bolo úspešne doručené dňa 06.04.2018 o 18:26 hod. Od tejto doby uplynulo
dostatok času, kedy ste mohli riešiť prípadné technické problémy na Vašej strane. ...“
V každom predvolaní bol účastník konania písomne upozornený, že ak sa nedostaví na
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj bez závažného dôvodu, môže mu byť
uložená poriadková pokuta podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa do výšky 1 660,€, a to aj opakovane.
V predvolaní zo dňa 22.03.2018 so stanoveným termínom 24.04.2018 boli špecifikované
doklady potrebné k prešetreniu predmetných podnetov spotrebiteľov, a to:
- oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti,
- pečiatka,
- zmluva o dielo vystavená na meno ... zo dňa 27.06.2017, doklad o prijatí zálohy na
svadbu na základe Zmluvy o dielo,
- zmluva o dielo vystavená na meno ... zo dňa 07.07.2016, doklad o prijatí zálohy na
svadbu na základe Zmluvy o dielo,
- zdokladovanie neúčasti na prešetrení spotrebiteľských podnetov dňa 22.03.2018,
- v prípade dostavenia sa zástupcu, je potrebné predložiť pri kontrole úradne overené
plnomocenstvo.
Účastník konania, resp. jeho štatutárny orgán sa v stanovenom termíne nedostavil na správny
orgán a nepredložil požadované doklady nevyhnutné k prešetreniu predmetných podnetov.
Uvedeným postupom došlo zo strany účastníka konania k porušeniu § 24 ods. 3 zákona
o ochrane spotrebiteľa. Konanie účastníka konania v danom prípade, tzn. nedostavenie sa na
predvolanie správneho orgánu na deň 24.04.2018 bez preukázania závažných dôvodov, a to aj
napriek skutočnosti, že jeho účasť bola nevyhnutná, pričom bol na právne následky
nedostavenia sa vopred písomne upozornený a nepredloženie požadovaných dokladov
v stanovenom termíne kvalifikoval správny orgán ako marenie výkonu dozoru podľa § 24
ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky ako predávajúci, v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa,
v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.

Účastník konania v podanom odvolaní uviedol, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia
nie je zrejmé, akými konkrétnymi úvahami sa správny orgán prvého stupňa riadil pri určení
výšky pokuty. Účastník konania má za to, že dôvody uvedené v odôvodnení sú vágne a príliš
všeobecné. Účastník konania zastáva názor, že nedostavenie sa na predvolanie nepredstavuje
také závažné konanie, ktoré by samo o sebe mohlo mať za následok zmarenie šetrenia
skutočností potrebných na objasnenie podnetov spotrebiteľov. Účastník konania poznamenáva,
že prvostupňový správny orgán v odôvodnení odkazuje na niektoré ustanovenia Správneho
poriadku. Tie však priznávajú správnemu orgánu právne prostriedky na zabezpečenie
prítomnosti osoby, ktorej vypočutie je pre ďalší priebeh správneho konania nevyhnutné. Jedná
sa konkrétne o predvedenie. Účastník konania uvádza, že ak správny orgán vyhodnotil
vzniknutú situáciu tak, že účastník konania sa bezdôvodne nedostavil na riadne doručené
predvolanie, bol povinný jeho účasť zabezpečiť prostredníctvom náhradného predvolania alebo
predvedenia v zmysle § 42 Správneho poriadku. Účastník konania má však za to, že správny
orgán prvého stupňa si situáciu „uľahčil“ tým, že namiesto predvedenia mu uložil rovno pokutu,
a to v maximálnej možnej výške. Podľa vyjadrenia účastníka konania možno považovať
uvedený postup správneho orgánu za nezákonný. Účastník konania zároveň uviedol, že správny
orgán je vždy povinný najprv vyčerpať všetky zákonné prostriedky na účely zabezpečenia
riadneho priebehu správneho konania a až v prípade, že po ich vyčerpaní naďalej nie je možné
v správnom konaní riadne pokračovať, je oprávnený uložiť za porušenie zákonnej povinnosti
aj sankciu v podobe poriadkovej pokuty. Účastník konania taktiež uvádza, že zo skutkových
okolností prejednávanej veci bolo, okrem iného, preukázané, že účastník konania so správnym
orgánom prvého stupňa priebežne komunikoval a vysvetlil mu dôvody, pre ktoré mu nemohlo
byť riadne doručené predvolanie na termín dňa 24.04.2018. Odpoveď zo strany prvostupňového
správneho orgánu, s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty, mu bola doručená až
dňa 23.04.2018. Účastník konania sa tak dostal do situácie, keď si objektívne neprečítal
elektronickú správu od správneho orgánu a nemohol sa objektívne oboznámiť s jej obsahom.
Tým zároveň nemohlo na jeho strane dôjsť k riadnemu doručeniu predvolania na termín
24.04.2018 o 09:00 hod.. Účastník konania poznamenáva, že pri doručovaní elektronických
správ platí všeobecná 15-dňová lehota na doručenie s tým, že ak si elektronickú správu adresát
v tejto lehote nevyzdvihne, považuje sa za doručenú, aj keď sa adresát o nej nedozvie
(tzv. fikcia doručenia). V prejednávanej veci však k takejto situácii nedošlo. Napriek tomu sa
účastník konania o tom, že je na deň 24.04.2018 o 09:00 hod. predvolaný na podanie ústneho
vysvetlenia na správny orgán prvého stupňa dozvedel fakticky až dňa 23.04.2018. Účastník
konania sa na vyššie uvedené predvolanie nedostavil, nakoľko sa o ňom neskoro dozvedel, a to
z dôvodov, ktoré sám nezavinil. Preto mal málo času na prípravu na podanie riadneho
vysvetlenia. Účastník konania taktiež v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je jednoosobovou
obchodnou spoločnosťou, t. j. konateľ si svoju činnosť plánuje minimálne týždeň vopred. Je
preto viac ako žiaduce, aby mal možnosť sa s dostatočným časovým predstihom dozvedieť
o tom, že sa má dostaviť pred správny orgán v určenom termíne a nie pár hodín predtým.
Účastník konania má za to, že vyžiadanie potrebných informácií bolo teoreticky možné aj
doručením písomnej výzvy na vyjadrenie, s priloženým záznamom správneho orgánu
o podnete spotrebiteľa, resp. písomným podnetom spotrebiteľa a prípadnými ďalšími
prílohami. Podľa vyjadrenia účastníka konania nebolo nutné ho predvolávať na podanie
ústneho vysvetlenia. Účastník konania ďalej v odvolaní citoval ustanovenie § 3 ods. 4
Správneho poriadku. Účastník konania poznamenáva, že úlohou správnych orgánov, v rámci
správneho konania, teda nie je šikana a zbytočné zaťažovanie účastníkov konania, ale zákonný
postup, ktorým správny orgán riadne plní úlohy na príslušnom úseku štátnej správy. Účastník
konania opakovane vyzýva prvostupňový správny orgán, aby s takýmto konaním, ktoré
nemožno hodnotiť inak ako pokusy o hľadanie a vyrábanie dôvodov na uloženie pokuty, prestal
a postupoval výlučne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

Slovenskej republiky, t. j. najmä v súlade s platným a účinným zákonom o správnom konaní
(Správnym poriadkom), zákonom o ochrane spotrebiteľa a Ústavou Slovenskej republiky.
Účastník konania tiež uvádza, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je možné zistiť,
ako sa správny orgán prvého stupňa vysporiadal s námietkami účastníka konania, ktorými
poukazoval na oneskorené začatie správneho konania v prejednávanej veci. Účastník konania
namietal, že toto konanie sa subsidiárne spravuje príslušnými ustanoveniami zákona
o priestupkoch, z ktorého vyplýva, že správny orgán je povinný podnet, resp. podozrenie, že
došlo k spáchaniu priestupku, prejednať do 30 dní, ak vec nepostúpi inému orgánu alebo
nezvolí iný postup. Keďže odôvodnenie napadnutého rozhodnutia sa týmto námietkam
nevenuje, je podľa vyjadrenia účastníka konania v tejto časti nepreskúmateľné a takéto
odôvodnenie nemôže spĺňať všetky zákonné náležitosti odôvodnenia ustanovené v § 47 ods. 3
Správneho poriadku. Záverom účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán napadnuté
rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v celom rozsahu zrušil a účastníkovi konania
priznal náhradu trov právneho zastúpenia v správnom konaní.
K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu
prislúchajúceho k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na
prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka
konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania ako právne bezpredmetné
a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za zistené nedostatky. Účastník konania
v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali oprávnenosť uloženia sankcie
zo strany prvostupňového správneho orgánu. Účastník konania ako predávajúci je povinný
dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona
o ochrane spotrebiteľa, počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Správny
orgán pri vydávaní rozhodnutia postupoval podľa príslušných zákonných ustanovení.
Podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi,
dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon
dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru
poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane“.
Podľa § 41 ods. 1 Správneho poriadku „správny orgán predvolá osoby, osobná účasť
ktorých pri prejednávaní veci je nevyhnutná“.
Podľa § 41 ods. 2 Správneho poriadku „v predvolaní správny orgán upozorní na právne
následky nedostavenia sa“.
Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
(ďalej len „zákon o e-Governmente“) „elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický
dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia,
identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej
úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia
elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej
väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje“.
Podľa § 30 ods. 2 zákona o e-Governmente „ak je adresátom orgán verejnej moci,
elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje tento orgán prostredníctvom funkcie elektronickej
podateľne. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára
automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu
elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju
mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho
sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť“.
Podľa § 30 ods. 3 zákona o e-Governmente „prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku
prostredníctvom funkcie určenej na tento účel“.

Podľa § 30 ods. 5 zákona o e-Governmente „údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá
bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak“.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente „elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel“.
K argumentom účastníka konania, že nedostavenie sa na predvolanie nepredstavuje také
závažné konanie, ktoré by samo o sebe mohlo mať za následok zmarenie šetrenia skutočností
potrebných na objasnenie podnetov spotrebiteľov, že ak správny orgán vyhodnotil vzniknutú
situáciu tak, že účastník konania sa bezdôvodne nedostavil na riadne doručené predvolanie, bol
povinný jeho účasť zabezpečiť prostredníctvom náhradného predvolania alebo predvedenia
v zmysle § 42 Správneho poriadku, a že uvedený postup správneho orgánu možno považovať
za nezákonný, odvolací správny orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne, právne
bezpredmetné a tendenčné s cieľom vyhnúť sa splneniu povinnosti uloženej účastníkovi
konania rozhodnutím č. P/0227/07/18 zo dňa 26.10.2018, nakoľko relevantnosť dôvodov
uvedených zo strany účastníka konania nebola preukázaná. Odvolací orgán poznamenáva, že
Správny poriadok v § 41 síce výslovne nezakotvuje povinnosť osoby dostaviť sa na predvolanie
správneho orgánu, avšak zo súvisiacich ustanovení Správneho poriadku vyplýva právomoc
správneho orgánu, pri dodržaní zákonných podmienok, donucovať ju k uposlúchnutiu jeho
úradnej výzvy. Správny orgán nepriamo pôsobí na predvolávanú osobu už tým, že ju
v predvolaní upozorní na právne následky nedostavenia sa, t. j. na možnosť rozhodnutím uložiť
povinnosť zaplatiť poriadkovú pokutu. Odvolací orgán uvádza, že ustanovenie § 42 ods. 1
Správneho poriadku nezakotvuje povinnosť správneho orgánu predviesť účastníka konania
alebo svedka, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na
opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán. Uvedené predstavuje právo správneho
orgánu, keďže v citovanom zákonnom ustanovení je uvedené slovné spojenie „môže byť
predvedený“. Navyše má odvolací orgán za to, že tak v predvolaní zo dňa 22.02.2018, ako aj
v opakovanom predvolaní zo dňa 22.03.2018, správny orgán upozornil účastníka konania, že
v prípade nedostavenia sa bez závažného dôvodu mu môže byť uložená poriadková pokuta
podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa do výšky 1 660,- €, a to aj opakovane.
V opätovnom predvolaní správneho orgánu absentuje akákoľvek zmienka o možnosti
uplatnenia postupu v súlade s § 42 Správneho poriadku, t. j. že ak sa účastník konania na
opätovné predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov nedostaví
na správny orgán, môže byť predvedený. Odvolací orgán taktiež uvádza, že preskúmaním
správnosti a zákonnosti napadnutého rozhodnutia zistil, že prvostupňový správny orgán
postupoval v súlade s príslušnými hmotno-právnymi a procesno-právnymi predpismi a jeho
rozhodnutie je vecne správne. Odvolací správny orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa
pri vydávaní rozhodnutia rozhodoval na základe dostatočne zisteného stavu veci, ktorý zakladá
administratívno-právnu zodpovednosť účastníka konania, pričom na jeho zistenie použil
zákonné prostriedky. Pri rozhodovaní o porušení ustanovenia § 24 ods. 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa vychádzal odvolací orgán z predvolania zo dňa 22.02.2018 a z predvolania zo dňa
22.03.2018, ktoré boli adresované účastníkovi konania. Ďalej správny orgán prvého stupňa, ako
aj odvolací orgán vychádzal aj zo skutočnosti, že účastník konania nedoručil SOI doklady
špecifikované vo vyššie uvedených predvolaniach, pričom tieto doklady boli potrebné
k prešetreniu podnetov spotrebiteľov č. Po 881/17 a č. Po 886/17. Na základe vyššie uvedeného
dokazovania odvolací správny orgán uznal účastníka konania zodpovedným za spáchanie
správneho deliktu podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa názoru odvolacieho
správneho orgánu bolo rozhodnutie o uložení pokuty vydané oprávnene. V konaní bolo podľa
odvolacieho orgánu dostatočne preukázané, že správny orgán prvého stupňa vyčerpal všetky

možnosti na doručenie predvolania a skontaktovanie sa s účastníkom konania za účelom
prešetrenia podaní spotrebiteľov, ktoré poukazujú na porušenie príslušných platných právnych
predpisov. Takýmto protiprávnym konaním, a to nedostavením sa a nepredložením
požadovaných dokladov v stanovenom termíne, aj napriek opakovanému predvolaniu, porušil
účastník konania § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán nemôže takéto
konanie účastníka konania akceptovať, nakoľko ide o spoločensky nebezpečný postup, resp.
opomenutie zo strany účastníka konania. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého
stupňa zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie. Taktiež je podľa odvolacieho
správneho orgánu zrejmé, že správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci, nakoľko
vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností a pre posúdenie veci
a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní čo najviac
zodpovedali skutočnosti.
K tvrdeniam účastníka konania, že so správnym orgánom prvého stupňa priebežne
komunikoval a vysvetlil mu dôvody, pre ktoré mu nemohlo byť riadne doručené predvolanie
na termín dňa 24.04.2018, pričom mu bola odpoveď zo strany prvostupňového správneho
orgánu doručená až dňa 23.04.2018, že sa tak dostal do situácie, keď si objektívne neprečítal
elektronickú správu od správneho orgánu a nemohol sa objektívne oboznámiť s jej obsahom,
a tým nemohlo na jeho strane dôjsť k riadnemu doručeniu predvolania na termín 24.04.2018
o 09:00 hod., odvolací orgán uvádza, že vyššie uvedené tvrdenia považuje opätovne za právne
irelevantné, subjektívne a účelové, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za spoľahlivo zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán zdôrazňuje skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo zaslané prvé predvolanie zo dňa 22.02.2018 na dostavenie sa na
príslušný inšpektorát v termíne dňa 22.03.2018 o 09:00 hod. s podrobným popisom dokladov
k spotrebiteľským podnetom, ktoré mal účastník konania ako kontrolovaná osoba správnemu
orgánu predložiť. Účastníkovi konania bolo predvolanie doručené do vlastných rúk dňa
10.03.2018, čoho dôkazom je elektronická doručenka (č. l. 40 spisu). K výkonu kontroly sa
účastník konania nedostavil, nakoľko správnemu orgánu bolo doručené jeho ospravedlnenie,
v ktorom uviedol, že sa dňa 22.03.2018 musí dostaviť na pojednávanie vedené na Okresnom
súde v Prešove pod sp. zn. 15C/497/2015, pričom poprosil o nový dátum po 01.09.2018,
nakoľko ho bude môcť jeho právny zástupca zastúpiť až po tomto termíne. Správny orgán
napokon zaslal účastníkovi konania opakovane predvolanie na dostavenie sa dňa 24.04.2018
o 09:00 hod. pred správny orgán. Účastníkovi konania bolo predvolanie doručené do vlastných
rúk dňa 06.04.2018, čoho dôkazom je elektronická doručenka (č. l. 46 spisu). Účastník konania
však na predmetné predvolanie správneho orgánu reagoval až dňa 23.04.2018, keď správnemu
orgánu zaslal screenshot obrazovky a uviedol, že po kliknutí na zaslanú prílohu sa mu zobrazilo
„Požadovanú stránku nie je možné zobraziť“. Správny orgán prvého stupňa následne zaslal
účastníkovi konania vyjadrenie dňa 23.04.2018. Odvolací orgán k vyššie uvedenému uvádza,
že účastníkom konania predložený screenshot z ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk s textom „Požadovanú stránku nie je možné zobraziť“, nie je možné
jednoznačne priradiť k predvolaniu správneho orgánu na deň 24.04.2018. Odvolací orgán
zároveň poznamenáva, že v doklade predloženom účastníkom konania chýba dátum a tiež
akákoľvek spojitosť s predmetným predvolaním. Odvolací orgán má za to, že relevantným
dôkazom v tomto ponímaní by mohlo byť napr. potvrdenie ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk o technickej chybe pri doručovaní. Vzhľadom na uvedené nie je možné
vyhodnotiť dôkaz predložený účastníkom konania za spôsobilý preukázať ním tvrdenú
skutočnosť. Odvolací orgán má spoľahlivo za preukázané, že účastník konania predvolanie
prevzal dňa 06.04.2018, pričom sa však k výkonu kontroly nedostavil. Odvolací orgán má za
to, že správny orgán poskytol účastníkovi konania dostatočný časový priestor na predloženie
požadovaných dokladov. Odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, že účastník konania je
právnickou osobou a pri plnení svojich podnikateľských záväzkov má byť aktívny a vedomý si

včasného plnenia svojich povinností. V rámci svojej podnikateľskej činnosti je povinný
zabezpečiť také riešenie spôsobu podnikania, ktoré by mu umožňovalo plniť si jeho záväzky
a povinnosti. Účastník konania je teda v rámci svojej podnikateľskej činnosti povinný
zabezpečiť dodržiavanie všetkých povinností tak, ako mu vyplývajú z platných právnych
predpisov a postupovať s určitou mierou odbornej starostlivosti vo vzťahu k plneniu daných
povinností, ktoré je povinný zabezpečiť buď priamo – osobne alebo prostredníctvom
zodpovednej osoby. V danom prípade nie je liberačným dôvodom skutočnosť, že účastník
konania sa na vyššie uvedené predvolanie nedostavil, nakoľko sa o ňom neskoro dozvedel, a to
z dôvodov, ktoré sám nezavinil.
K námietkam účastníka konania, že pri doručovaní elektronických správ platí všeobecná
15-dňová lehota na doručenie s tým, že ak si elektronickú správu adresát v tejto lehote
nevyzdvihne, považuje sa za doručenú, aj keď sa adresát o nej nedozvie (tzv. fikcia doručenia),
pričom v prejednávanej veci k takejto situácii nedošlo, a že účastník konania sa o tom, že je na
deň 24.04.2018 o 09:00 hod. predvolaný na podanie ústneho vysvetlenia na správny orgán
prvého stupňa dozvedel fakticky až dňa 23.04.2018, odvolací orgán uvádza, že nemohol
prihliadnuť na vyššie uvedené argumenty účastníka konania, nakoľko ho tieto nezbavujú jeho
objektívnej zodpovednosti za nesplnenie povinnosti. Účastník konania je povinný po celý čas
výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na
ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre konštatovanie porušenia
povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI. Odvolací správny orgán tiež
uvádza, že v zmysle zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci (teda aj SOI od
01.07.2017) povinné pri vykonávaní verejnej moci elektronicky komunikovať s právnickými
osobami, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ďalej len „OR SR“) so
sídlom na území Slovenskej republiky. Na základe vyššie uvedeného je správny orgán povinný
doručovať úradné dokumenty, ktorými sú okrem iných aj predvolania, oznámenia o začatí
správneho konania a rozhodnutia v správnom konaní, do elektronickej schránky právnických
osôb zapísaných v OR SR prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. K tvrdeniu účastníka
konania, že sa o predvolaní na deň 24.04.2018 o 09:00 hod. dozvedel fakticky až dňa
23.04.2018, odvolací orgán uvádza, že uvedený argument je účelový a právne irelevantný.
Odvolací orgán opakovane uvádza, že účastníkovi konania bolo predvolanie na deň 24.04.2018
doručené do vlastných rúk dňa 06.04.2018, čoho dôkazom je elektronická doručenka (č. l. 46
spisu). Účastník konania k svojmu odvolaniu nepredložil žiadny dôkaz preukazujúci akúkoľvek
komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy www.slovensko.sk o problémoch
s doručovaním písomností, resp. o prípadnom výpadku ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk v predmetnom termíne.
K argumentom účastníka konania, že je jednoosobovou obchodnou spoločnosťou, t. j.
konateľ si svoju činnosť plánuje minimálne týždeň vopred a je preto viac ako žiaduce, aby mal
možnosť sa s dostatočným časovým predstihom dozvedieť o tom, že sa má dostaviť pred
správny orgán v určenom termíne a nie pár hodín predtým, odvolací orgán uvádza, že sa
k otázke doručenia predvolania zo dňa 22.03.2018 na deň 24.04.2018 o 09:00 hod. vyjadril už
vyššie v odôvodnení rozhodnutia. Odvolací orgán má za to, že účastník konania za zistené
porušenie zákona nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. zodpovedá bez ohľadu na zavinenie,
pričom zákon neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty.
Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho
dodržiavanie. Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade
sankcionuje za marenie výkonu dozoru podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán dopĺňa, že k naplneniu skutkovej podstaty tohto správneho deliktu stačí
kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo
k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany
účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu

zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti
dodržiavať všetky právne predpisy, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
Účastník konania uvádza, že vyžiadanie potrebných informácií bolo teoreticky možné aj
doručením písomnej výzvy na vyjadrenie, s priloženým záznamom správneho orgánu
o podnete spotrebiteľa, resp. písomným podnetom spotrebiteľa a prípadnými ďalšími prílohami
a nebolo nutné ho predvolávať na podanie ústneho vysvetlenia. Odvolací orgán v tejto súvislosti
poukazuje na ustanovenie § 21 ods. 1 prvá veta Správneho poriadku, v zmysle ktorého „správny
orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej
objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon“. Správny poriadok teda predpokladá dve
formy konania pred správnym orgánom, administratívnu (písomnú) a ústnu. I keď správne
konanie v prevažnej väčšine prípadov prebieha v písomnej forme, Správny poriadok
nevylučuje ani uplatnenie ústnej formy, a to v každej etape správneho konania. Jej konkrétnym
prejavom je ústne pojednávanie. Inštitút ústneho pojednávania je dôležitý nielen z toho
hľadiska, že umožňuje dotknutej osobe získať informácie o procesnom postupe, ale aj z toho
dôvodu, že s ústnym pojednávaním je spojená možnosť realizovať ďalšie dôležité procesné
práva, tzn. právo navrhovať dôkazy, uplatňovať pripomienky a námietky. Z dikcie zákona
vyplýva, že ústne pojednávanie sa musí uskutočniť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon
alebo správny orgán ústne pojednávanie nariadi. Na konanie o správnom delikte účastníka
konania sa vzťahuje osobitný zákon, ktorým je zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý povinnosť
nariadiť ústne pojednávanie správnemu orgánu neukladá a subsidiárne Správny poriadok, ktorý
vyžaduje pojednávanie nariadiť len ak to vyžaduje povaha veci. Posúdenie vhodnosti, resp.
potreby nariadenia ústneho pojednávania neprislúcha účastníkovi konania, ale správnemu
orgánu, a to len vtedy, pokiaľ bude mať ústne pojednávanie svoje opodstatnenie. Odvolací
orgán má za to, že postup, ako aj rozhodnutie správneho orgánu je zákonné, nakoľko zvolením
ústneho prejednania veci správny orgán postupoval v súlade so Správnym poriadkom. Odvolací
orgán zároveň dodáva, že predvolal účastníka konania na podanie ústneho vysvetlenia
a predloženie požadovaných dokladov, vzhľadom na nedostatočne zistený skutkový stav veci,
a to predovšetkým za účelom prešetrenia podnetov spotrebiteľov č. Po 881/17 a č. Po 886/17.
Odvolací orgán zdôrazňuje skutočnosť, že základnou povinnosťou podnikateľského
subjektu je spolupracovať s orgánom dozoru a poskytnúť mu, za účelom šetrenia
spotrebiteľských podnetov, potrebnú súčinnosť. Podnikateľský subjekt má byť pri plnení
svojich podnikateľských záväzkov, vrátane poskytovania potrebnej súčinnosti orgánu dozoru,
aktívny a za ich neplnenie má niesť aj adekvátnu zodpovednosť.
Naviac si odvolací správny orgán dovoľuje zaujať stanovisko aj k tvrdeniam účastníka
konania, v ktorých tento opakovane vyzýva prvostupňový správny orgán, aby s takýmto
konaním, ktoré nemožno hodnotiť inak ako pokusy o hľadanie a vyrábanie dôvodov na
uloženie pokuty, prestal a postupoval výlučne v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, t. j. najmä v súlade s platným a účinným zákonom
o správnom konaní (Správnym poriadkom), zákonom o ochrane spotrebiteľa a Ústavou
Slovenskej republiky. Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo
zistil skutkový stav, výrok rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia
postupoval v súlade s § 46 Správneho poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný,
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a musí obsahovať predpísané
náležitosti; v súlade s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti predpokladané
zákonom vrátane opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatku, ktoré zabezpečujú
nezameniteľnosť skutku s iným skutkom ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď
v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil
správnu úvahu pri hodnotení právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací

orgán taktiež zdôrazňuje, že rozhodujúcim pre konštatovanie porušenia povinnosti stanovenej
zákonom je zistený skutkový stav, z ktorého aj podľa odvolacieho orgánu jednoznačne vyplýva,
že účastník konania nespolupracoval s orgánom dozoru a neposkytol mu, za účelom šetrenia
spotrebiteľských podnetov, potrebnú súčinnosť. Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie
zisteného skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci úsudok
na základe aplikácie správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade
s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci
začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný zisteniami vyplývajúcimi z obsahu
administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že účastník konania maril výkon
dozoru podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. A teda správny orgán konal plne
v súlade so zákonom, keď rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenie zákona. V postupe
správneho orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu nezákonnosť. K uvedenému ešte odvolací
správny orgán poznamenáva, že Správny poriadok zakotvuje povinnosť správneho orgánu
v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu
rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny orgán je povinný
dať na každý argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti
správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na
konkrétny prípad. V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné,
že prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej
úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti
rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také
rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci.
V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc
(discretionary power), na základe ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri prijímaní
rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré
pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho
orgánu rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej správnej úvahy.
Pokiaľ ide o námietku účastníka konania poukazujúcu na oneskorené začatie správneho
konania v prejednávanej veci, kedy účastník konania namietal, že toto konanie sa subsidiárne
spravuje príslušnými ustanoveniami zákona o priestupkoch, z ktorého vyplýva, že správny
orgán je povinný podnet, resp. podozrenie, že došlo k spáchaniu priestupku, prejednať
do 30 dní, ak vec nepostúpi inému orgánu alebo nezvolí iný postup, odvolací správny orgán
uvádza, že je nesprávna a zásadne s ňou nesúhlasí. V danej súvislosti odvolací orgán dáva do
pozornosti, že pokiaľ aj orgány inšpekcie v administratívnom konaní o zisťovaní
a sankcionovaní správneho deliktu postupujú analógia legis podľa trestnoprávnej úpravy, to
neznamená, že trestnoprávnu úpravu aplikujú doslovne, pretože pre ich postup a rozhodovanie
je základným hmotnoprávnym predpisom zákon o ochrane spotrebiteľa a procesným predpisom
Správny poriadok. Odvolací orgán zároveň poznamenáva, že pre administratívne trestanie
platia trestnoprávne štandardy, avšak v zmysle judikatúry Najvyššieho súdu SR pri zachovaní
zdravého rozumu a s istou mierou voľnosti nemožno vyžadovať všetky trestnoprávne štandardy
bezo zvyšku, pretože administratívne trestanie neprináša taký zásah do práv konkrétneho
subjektu ako je to v trestnej veci. Na základe uvedeného odvolací správny orgán uvádza, že
v zmysle § 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“. Odvolací orgán v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v súlade
s § 24 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa je zrejmé, že určenie začiatku plynutia jednoročnej
subjektívnej prekluzívnej lehoty sa odvíja od výkladu pojmu „...keď orgán dozoru zistil
porušenie povinnosti...“. Podľa názoru odvolacieho správneho orgánu, uvedené sa vzťahuje

na určitú právnu skutočnosť, z ktorej plynie dôvodné podozrenie, že k porušeniu došlo. Deň,
kedy je táto skutočnosť správnemu orgánu známa, je deň, kedy správny orgán zistil porušenie
zákona, t. j. poznal, že došlo ku konaniu obsiahnutému v zákonom vymedzenej skutkovej
podstate deliktu, ktorú zákon za splnenia ďalších podmienok definuje ako správny delikt. Za
skutočnosť určujúcu začiatok plynutia subjektívnej prekluzívnej lehoty treba teda považovať
vedomosť o skutkových okolnostiach veci v takom rozsahu, ktorý umožní predbežné právne
zhodnotenie, že došlo k porušeniu zákona, a to bez toho, aby sa jednalo o informáciu zvlášť
kvalifikovanú. Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt v právnom štáte
predstavujú jeden z mechanizmov obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne
prostriedkom ochrany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej moci. Je
potrebné upozorniť na to, že predmetná jednoročná lehota nie je spojená s povinnosťou vydať
konečné administratívne rozhodnutie o správnom delikte a uložiť zaň pokutu, ale iba so začatím
správneho konania. Zákonodarca touto konštrukciou dáva správnemu orgánu viac priestoru
k preverovaniu rozhodných okolností veci ešte pred začatím samotného správneho konania. Na
základe vyššie uvedeného je odvolací orgán toho názoru, že prvostupňový správny orgán zistil
porušenie povinnosti dňa 24.04.2018, kedy mala byť vykonaná kontrola na základe predvolania
zo dňa 22.03.2018. Vzhľadom na uvedené, je nevyhnutné začiatok plynutia jednoročnej
subjektívnej prekluzívnej lehoty na uloženie sankcie za porušenie ustanovenia § 24 ods. 3
zákona o ochrane spotrebiteľa viazať práve k tomuto dňu, t. j. 24.04.2018. Subjektívna
jednoročná lehota na začatie administratívneho konania vo veci uloženia pokuty účastníkovi
konania správnemu orgánu uplynula dňa 24.04.2019. Odvolací orgán nesúhlasí s tvrdením
účastníka konania, že toto konanie sa subsidiárne spravuje príslušnými ustanoveniami zákona
o priestupkoch, z ktorého vyplýva, že správny orgán je povinný podnet, resp. podozrenie, že
došlo k spáchaniu priestupku, prejednať do 30 dní, ak vec nepostúpi inému orgánu alebo
nezvolí iný postup. Pokiaľ ide o začatie správneho konania, podľa ustanovenia § 18 ods. 2 druhá
veta Správneho poriadku „pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie
začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon“. Za takýto úkon treba
v predmetnom prípade považovať doručenie oznámenia o začatí správneho konania
účastníkovi konania. Vzhľadom na to, že prvostupňový správny orgán zistil porušenie
povinnosti zo strany účastníka konania dňa 24.04.2018, kedy mala byť vykonaná kontrola
a oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 01.09.2018,
má odvolací orgán za to, že 12 mesačná subjektívna prekluzívna lehota na začatie správneho
konania vo veci uloženia pokuty neuplynula pred začatím konania o uložení pokuty.
Na námietku účastníka konania, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé,
akými konkrétnymi úvahami sa správny orgán prvého stupňa riadil pri určení výšky pokuty,
pričom dôvody uvedené v odôvodnení sú vágne a príliš všeobecné, odvolací správny orgán
uvádza, že pri určení výšky sankcie vychádzal z príslušného ustanovenia zákona o ochrane
spotrebiteľa, kde sa v § 24 ods. 3 uvádza „výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi
alebo osobe podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne
nesplní záväzný pokyn podľa § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu
do 1 660 eur, a to aj opakovane“. Odvolací správny orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená
v rámci stanovených kritérií. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje
charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty
postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5
Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych
orgánov v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol znížiť
výšku uloženej sankcie ani ju zrušiť, nakoľko by potom vybočil z medzí ukladania pokút za
obdobné porušenia právneho predpisu. Odvolací orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy
prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade
účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných

veciach rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň
treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej
sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho
deliktu. Ak by totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno rozumne očakávať ani naplnenie
ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do vnútra – vo vzťahu
k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane uloženej sankcii,
zodpovedajúcej zisteným nedostatkom 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 pri určení výšky pokuty vychádzal z vlastných zistení
a uváženia správneho orgánu aplikujúceho zákon. Jednotlivé dôkazné prostriedky zhodnotil
podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti
a dospel k záveru, že uvedeným postupom – opomenutím dostavenia sa za účelom vykonania
kontroly na Inšpektorát SOI došlo zo strany účastníka konania k mareniu výkonu dozoru podľa
§ 24 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán hodnotil dôkazy z hľadiska ich
závažnosti (dôležitosti), zákonnosti a pravdivosti pre rozhodnutie. Odvolací správny orgán
zároveň uvádza, že keďže zákon neurčuje záväzným spôsobom prípustnosť konkrétnych
dôkazných prostriedkov a ich dôkaznú silu, záleží na samom správnom orgáne, akú dôkaznú
silu dôkazu v konkrétnom konaní prisúdi, keďže správne konanie je ovládané tzv. zásadou
voľného hodnotenia dôkazov. Správny orgán nie je takisto viazaný ani žiadnym poradím
významu a preukaznej sily jednotlivých dôkazov. Odvolací orgán poznamenáva, že správny
orgán prvého stupňa uviedol v odôvodnení rozhodnutia všetky podstatné výsledky vykonaných
dôkazov, a to vo vzájomných súvislostiach, ktoré preukázateľne odôvodňujú výsledok
obsiahnutý vo výrokovej časti rozhodnutia. Bližšie sa odvolací orgán venuje odôvodneniu
výšky pokuty v ďalšej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný
k uloženiu pokuty pristúpiť. V súlade 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.
Odvolací správny orgán tiež uvádza, že z povinnej procesnej súčinnosti správneho orgánu
a účastníka konania vyplýva, že správnemu orgánu nemožno vytýkať chybu konania, ak
neprihliadol na skutočnosti jemu neznáme, ktoré podľa povahy veci mohol uviesť len účastník
konania (a neuviedol) alebo na dôkazy, ktoré mohol navrhnúť len účastník konania a (v rozpore
s § 34 ods. 3 Správneho poriadku) ich nenavrhol. Nesplnenie zákonnej procesnej povinnosti
podľa odseku 3 môže mať pre účastníka konania v zmysle Správneho poriadku nepriaznivé
procesné dôsledky. Z uvedeného teda vyplýva, že ak má účastník konania dojem, že sa
nedopustil zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, je jeho povinnosťou predložiť
dôkazy na podporu svojich tvrdení, čo však účastník konania v žiadnom štádiu správneho
konania neurobil, preto odvolací orgán nemohol odvolaniu účastníka konania vyhovieť.
Účastník konania ako podnikateľský subjekt bol povinný poskytnúť správnemu orgánu
potrebnú súčinnosť nevyhnutnú aj k prešetreniu podnetov spotrebiteľov. Takisto bol účastník
konania povinný rešpektovať pokyny správneho orgánu, vrátane toho, aby sa v stanovenom
termíne dostavil pred správny orgán. Nedostavením sa účastníka konania na kontrolu
a neposkytnutím žiadaných dokladov uvedených v predvolaní, došlo k mareniu výkonu dozoru,
nakoľko týmto konaním účastníka konania bol znemožnený výkon kontroly, ktorý mal vykonať
správny orgán.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v úradnom zázname zo dňa
24.04.2018. 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 odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 3 zákona o ochrane
spotrebiteľa výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo
§ 26, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn podľa
§ 20 ods. 3 písm. h), uloží poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.
Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä
na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti.
Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na charakter a závažnosť protiprávneho konania,
ako aj následky tohto konania. Protiprávnosť sankcionovaného konania spočívala v tom, že
účastníkom konania došlo k mareniu výkonu dozoru, a teda nebolo možné prešetriť podnety
spotrebiteľov. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že
nedostavením sa pred správny orgán na základe predvolania došlo k nerešpektovaniu podstaty
SOI, ako kontrolného orgánu. Odvolací orgán takéto konanie hodnotí ako závažný správny
delikt, nakoľko kontrolovaný subjekt nerešpektuje SOI, ako orgán dozoru, ktorý vykonáva
dohľad nad vnútorným trhom vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Odvolací správny orgán zohľadnil aj spôsob, akým bol zákon o ochrane spotrebiteľa
porušený, a to ignorovaním požiadavky správneho orgánu na vykonanie kontroly, čím došlo zo
strany účastníka konania k zmareniu kontroly. Odvolací orgán zastáva názor, že k mareniu
výkonu kontroly došlo zo strany účastníka konania vedome, nakoľko bol zo strany SOI osobitne
upozornený na právne následky svojho konania. Odvolací orgán považuje konanie účastníka
konania v predmetnom prípade za účelové.
Odvolací orgán prihliadol aj na možné následky uvedeného protiprávneho konania, ktoré
spočívajú v nerešpektovaní zákonom stanovených nástrojov orgánu dozoru, ktoré majú slúžiť
na účinnú kontrolu vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Odvolací správny orgán
poznamenáva, že v dôsledku zmarenia výkonu kontroly nemohli byť spotrebiteľské podnety
č. Po 881/17 a č. Po 886/17 prešetrené. Odvolací správny orgán prihliadol na oslabenie práva
spotrebiteľa garantovaného mu v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Napriek
skutočnosti, že spotrebitelia využili svoje právo a obrátili sa na správny orgán, kontrola nebola
vykonaná a nemohlo tak byť preverené, či k porušeniu zákona zo strany účastníka konania
došlo, alebo nie a takisto nemohli byť prijaté adekvátne opatrenia na zabezpečenie vysokej
miery ochrany spotrebiteľa.
Odvolací orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň
pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia
zákona. Účastník konania je povinný pri výkone svojej podnikateľskej činnosti rešpektovať
všetky právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť; medzi tieto patrí aj zákon o ochrane
spotrebiteľa. V šetrenom prípade bolo preukázateľne zistené, že účastník konania príslušný
právny predpis nerešpektoval.
Zároveň bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania je povinný dodržiavať podmienky
výkonu kontroly 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.
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: 02270718.
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.

