
Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0014/99/2019                                                           Dňa : 24.09.2019 

 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 – A-3DOM SK s.r.o., sídlo: Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 044 624, 

kontrola internetového obchodu www.kupelnegs.sk (názov platný v čase výkonu kontroly) vykonaná dňa 

20.04.2018 v prevádzkarni Kúpeľňové štúdio GS, Dopravná 5, Topoľčany, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0274/04/18 zo dňa 27.11.2018, 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 1 500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 

2 Správneho poriadku takto   

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj, č. P/0274/04/18 zo dňa 27.11.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj rozhodnutím 

uložil účastníkovi konania – A-3DOM SK s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške 1 500,- €, pre porušenie 

povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 

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

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

 Inšpektormi SOI bola dňa 20.04.2018 vykonaná kontrola internetového obchodu www.kupelnegs.sk 

(názov platný v čase výkonu kontroly) v prevádzkarni Kúpeľňové štúdio GS, Dopravná 5, Topoľčany. 

Predmetná kontrola inšpektormi SOI bola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona 

č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom 

obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona 

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

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“) a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Predmetnou kontrolou bolo zistené, 

že účastník konania ako predávajúci porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; 

porušil zákaz upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa; 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 neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu; neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa; nepoužívať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil.   

 Dňa 20.04.2018, t. j. v deň vykonania kontroly, boli zo strany inšpektorov SOI stiahnuté a vytlačené 

podklady z internetovej stránky www.kupelnegs.sk (názov platný v čase výkonu kontroly): Všeobecné 

obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), Kontakty, Dodacie podmienky (príloha č. 1 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 20.04.2018).  

 Kontrolou obsahu VOP bolo zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na stránke www.kupelnegs.sk (názov platný 



 

v čase výkonu kontroly) v časti II. „Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy“ v bode 4., 

v bode 6., v bode 7., v bode 8. a v časti V. „Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru“ v bode 5. 

boli uvedené podmienky, ktorými účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona 

v nasledovnom znení, a to: 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

4. „V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je 

stanovená vo výške 20 % ceny predmetu kúpy. ...“ 

 Uvedeným ustanovením účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to 

nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z. z.  je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku 

do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Podľa 

ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. V zmysle rozsudku Najvyššieho 

súdu SR 27/2002, sp. zn. 5 Cdo 5/2000 zmluvná pokuta nemôže byť pre prípad odstúpenia od zmluvy ako 

výkonu práva dohodnutá, nakoľko ako už bolo uvedené vyššie, od 13.06.2014 je zákonná lehota na 

odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní. 

6. „Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky 

a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. ...“ 

7. „Storno poplatky súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho sú 

nasledujúce: kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 EUR bez DPH 

v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa 

podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak 

kupujúci stornuje objednávku a tovar ešte pred expedíciou tovaru (po uplynutí jednodňovej odstúpnej 

lehoty) sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 EUR bez DPH.“ 

 Uvedené podmienky možno tiež klasifikovať ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, a to nad 

rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podmienka účastníka konania týkajúca 

sa možnosti účtovania storno poplatku vo výške 15 EUR bez DPH v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim 

od dopravcu a v prípade stornovania objednávky kupujúcim ešte pred expedíciou tovaru, je vo vzťahu 

k charakteru porušenia povinnosti spotrebiteľom neprimerane vysoká a je kladená nad rámec zákona, a to 

s poukazom na § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z.. V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. 

spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty 

na odstúpenie od zmluvy, pričom podľa § 10 ods. 3 cit. zákona pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ 

iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 7 cit. zákona pritom uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie 

mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa, okrem povinností uvedených 

v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z..  

8. „... Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu 

spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na 

dobierku). ...“ 

 Vo vyššie uvedenom bode účastník konania opätovne ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Požiadavka poistenia 

zásielky, resp. tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy a jeho zaslanie vo forme zásielky s dohodnutým 

poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru je kladená nad rámec zákona, nakoľko žiadny 

právny predpis neukladá spotrebiteľovi povinnosť zaslať tovar v prípade odstúpenia od zmluvy vo forme 

poistenej zásielky.  

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru 

5. „Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dátumu doručenia 

v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.“ 

 Predmetným ustanovením účastník konania taktiež ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Požiadavka účastníka 

konania zaslať tovar pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z. bez známky 

použitia, je kladená nad rámec zákona, a to s poukazom na § 10 ods. 4 a ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z.. 



 

Nemožno súhlasiť s podmienkou na vrátenie nepoužitého tovaru bez známky jeho použitia, nakoľko 

spotrebiteľ je oprávnený zakúpený tovar vyskúšať za účelom jeho posúdenia potrebného na zistenie 

vlastností a funkčnosti tovaru. 

 Uvedenými podmienkami, ktorými predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.   

 Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona 

o elektronickom obchode poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služieb na elektronickom zariadení 

poskytnúť, inšpektori SOI zistili, že na internetovej stránke www.kupelnegs.sk (názov platný v čase výkonu 

kontroly) chýbala informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb 

podlieha, čím účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie. 

 Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že vo VOP na stránkach internetového obchodu 

www.kupelnegs.sk (názov platný v čase výkonu kontroly), ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, 

bolo v časti I. „Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov“ v bode 1. uvedené nasledovné: „Na 

obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré 

nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho 

zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 

a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa”, ďalej bolo v časti II. „Objednávka, 

uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy“ v bode 3. uvedené nasledovné: „... Kupujúci poskytnutím 

zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do 

okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 

a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy“ 

a v časti VII. „Záverečné a prechodné ustanovenia“ bolo v bode 4. uvedené nasledovné: „Vzťahy medzi 

oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona 

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

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. 

o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho 

poriadku“, čím účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko od 

13.06.2014 je platná právna úprava - zákon č. 102/2014 Z. z., ktorá upravuje problematiku zmlúv 

uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

 Na základe uvedeného účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať práva spotrebiteľa podľa 

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie. Tým účastník konania 

porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Kontrolou obsahu VOP účastníka konania bolo zároveň zistené, že účastník konania porušil zákaz 

predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v časti II. 

„Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy“ v bode 8. a v bode 9. a v časti III. „Dodacie 

podmienky“ v bode 5. boli uvedené neprijateľné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

8. „Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných 

dní odo dňa prevzatia tovaru. ...“ 

 Uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná, keďže je spôsobilá založiť hrubý nepomer 

medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Predmetná podmienka je 

v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého je spotrebiteľ oprávnený aj bez 

uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 

dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

9. „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený 

alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom 

akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho 

opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy 

a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej 



 

zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený 

kupujúcim.“  

 Uvedená podmienka bola taktiež vyhodnotená ako neprijateľná, keďže je spôsobilá založiť hrubý 

nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Podľa ustanovenia § 

9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal 

na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Uvedené platí aj v prípade, ak je tovar, 

ktorý bol predmetom spotrebiteľskej zmluvy, poškodený, pričom predávajúci po tom, čo si splní povinnosť 

vyplývajúcu mu z predmetného ustanovenia, t. j. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho na 

základe zmluvy prijal, má právo uplatniť si nárok vyplývajúci mu z ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 

102/2014 Z. z.. V prípade, ak by spotrebiteľ nereagoval na výzvu predávajúceho a nevrátil by mu sumu 

zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré 

je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci právo 

domáhať sa svojho práva na vecne a miestne príslušnom súde.  

III. Dodacie podmienky 

5. „Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú 

neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne 

poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. 

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.  ...“ 

 Predmetná podmienka bola vyhodnotená opätovne ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko obmedzuje práva 

spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53 ods. 4 písm. d) OZ). Uplatnenie reklamácie je 

zákonom garantované právo spotrebiteľa. V zmysle § 620 ods. 1 OZ je záručná doba 24 mesiacov. Ak je 

na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa 

záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Počas uvedenej doby má spotrebiteľ právo uplatniť si 

u predávajúceho reklamáciu. Skutočnosť, či vada výrobku bola spôsobená prepravou, spotrebiteľom alebo 

sa jedná o výrobnú vadu, má byť predmetom posúdenia v rámci reklamačného konania. Stanovenie 

výsledku reklamačného konania ešte pred jeho zahájením je spôsobilé odradiť spotrebiteľa od uplatnenia 

reklamácie. 

 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 účastník konania uvádza, že si uvedomuje zistené nedostatky vo VOP, avšak 

uložená pokuta je preňho likvidačná. Účastník konania ďalej uviedol, že dal svoje VOP upraviť tým 

osobám, ktoré tieto podmienky pripravujú a následne účastník konania predmetné podmienky poskytol 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie programátorovi, ktorý ich mal vložiť na internetovú stránku 

účastníka konania. Tento ich však na internetovú stránku účastníka konania nevložil tak, ako bolo 

dohodnuté. Účastník konania vie, že by mal byť zodpovedný a mal by kontrolovať úlohy, avšak jeho 

každodennou prácou je robiť tak veľa, že sa často zamýšľa, za akú cenu to je. Účastník konania 

poznamenáva, že nezarába veľké peniaze, pričom pokuta uložená vo vyššie uvedenej výške sa v jeho 

podnikaní veľmi zle odzrkadlí. V prílohe odvolania účastník konania doložil kópie e-mailov, ktoré 

preposielal programátorovi. Záverom účastník konania žiada správny orgán o zohľadnenie predmetných 

okolností a o zrušenie uloženej pokuty. 

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

k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. 

Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia 

účastníka konania ako právne bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou 

presne a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa 



 

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

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

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

šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania 

za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 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. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu“. 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3“. 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie používať nekalé obchodné 

praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách“. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej 

kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, 

bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu 

a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa“. 

 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 povinností v zmysle vyššie 

uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona 

účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej 

zodpovednosti.    

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa. K námietkam účastníka konania, že dal svoje VOP upraviť tým osobám, ktoré tieto 

podmienky pripravujú a následne poskytol predmetné podmienky programátorovi, ktorý ich mal vložiť na 

internetovú stránku účastníka konania, avšak tento ich na internetovú stránku nevložil tak, ako bolo 

dohodnuté, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za právne irelevantné a subjektívne. Odvolací orgán 

v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle zákona 

o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že predávajúci za porušenie zákona 

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

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

žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa je iným správnym deliktom kontrolovanej osoby (nie priestupkom), kde sa preukazuje len 

porušenie právnej povinnosti. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, aby 

nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Odvolací orgán je toho 

názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie. 

Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinností nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za tieto porušenia. Je preto právne irelevantné, či mal účastník konania k protizákonnému 

konaniu motív alebo nie. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa zistil všetky skutočnosti 



 

dôležité pre rozhodnutie. Taktiež je podľa odvolacieho správneho orgánu zrejmé, že správny orgán presne 

a úplne zistil skutočný stav veci, nakoľko vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich 

okolností a pre posúdenie veci a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných 

zisťovaní čo najviac zodpovedali skutočnosti.    

 Odvolací správny orgán zároveň poznamenáva, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany 

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

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

vnútorného trhu, v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a 

o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe 

ktorej by sa účastník konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej 

objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 

 Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej podstaty 

týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením 

spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv 

priznaných mu zákonom. Odvolací orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, 

vystupuje spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje 

ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. Účastník konania je 

povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo zistil skutkový stav, výrok 

rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia postupoval v súlade s § 46 Správneho 

poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, 

musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu  a musí 

obsahovať predpísané náležitosti; v súlade s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti 

predpokladané zákonom vrátane opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatkov, ktoré 

zabezpečujú nezameniteľnosť skutku s iným skutkom  ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď 

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri hodnotení 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie zisteného 

skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie 

správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený 

rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný 

zisteniami vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že 

účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 a 

§ 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. K uvedenému ešte odvolací správny orgán poznamenáva, že Správny poriadok 

zakotvuje povinnosť správneho orgánu v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka 

konania k podkladu rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny orgán je 

povinný dať na každý argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti 

správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na konkrétny prípad. 

V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné, že prvostupňový správny orgán 

vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha 

správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v 

medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne 

okolnosti veci. V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc 

(discretionary power), na základe ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri prijímaní rozhodnutia, 

pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré pokladá za najvhodnejšie. 



 

Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho orgánu rozhodnutie vydané na základe 

zákonom povolenej správnej úvahy.    

 Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný uložiť 

pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu 

použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne 

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

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

bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.  

 K argumentu účastníka konania, že žiada o zrušenie uloženej pokuty, ktorá je preňho likvidačná, 

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 zrušenie uloženej sankcie, resp. na 

zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty 

postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho 

poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo 

zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol zrušiť uloženú sankciu, ani ju znížiť, 

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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (likvidačná výška pokuty; bezodkladné 

odstránenie zistených nedostatkov) nie sú dôvodom pre zrušenie uloženej pokuty, resp. pre jej 

prehodnotenie. 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, pričom ju nie je možné v žiadnom prípade považovať za likvidačnú. 

Naviac, účastník konania nepredložil žiadny dokument, ktorý by svedčil o jeho zlej finančnej situácii, a teda 

ani nedal prvostupňovému správnemu orgánu možnosť zobrať dané okolnosti do úvahy. Bližšie 

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

 Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane 

spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na 

ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. 

Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si 

splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  

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

jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.  

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

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 za porušenie 

povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur, za opakované porušenie počas 12 

mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty sa 

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

porušenia povinnosti“.   

 Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty v prvom rade zobral do úvahy, že Ústava SR  

v čl. 13 ods. 1 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len zákonom alebo 



 

na základe zákona a v jeho medziach, prípadne medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 alebo nariadením 

vlády SR podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. Táto ústavná ochrana sa premieta v ochrane spotrebiteľa do 

konkrétneho ustanovenia, ktorého účelom je ochrániť spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by 

podnikateľ, resp. poskytovateľ služby sám spotrebiteľovi ustanovil. Účastník konania konal nad rámec 

zákona, resp. v rozpore s ním, keď spotrebiteľovi ukladal vo svojich VOP povinnosti bez právneho dôvodu 

a uprel spotrebiteľovi právo na informácie. Zároveň účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil 

svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany, keď do VOP zakotvil neprijateľné podmienky. 

 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 predaji výrobkov postupovať 

tak, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj vytvorenie 

takých podmienok predaja výrobkov, ktoré rešpektujú zákaz ukladania povinnosti spotrebiteľovi bez 

právneho dôvodu. Účastník konania spotrebiteľovi ukladal vo svojich VOP povinnosti bez právneho 

dôvodu nad rámec existujúcej právnej úpravy, čím mu mohlo byť sťažené uplatnenie práva garantovaného 

právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, a to jeho právo na odstúpenie od zmluvy. Požiadavka vrátenia 

tovaru, ktorý nesmie javiť známky použitia v prípade odstúpenia od zmluvy, povinnosť zaslať tovar pri 

odstúpení od zmluvy ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru, 

ako aj zakotvenie zmluvnej pokuty a storno poplatkov pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku 

predstavujú požiadavky kladené spotrebiteľovi nad rámec zákona a predstavujú nezákonnú prekážku 

realizácie spotrebiteľových práv pri odstúpení od zmluvy, nakoľko tento v domnení potreby naplnenia 

požiadaviek kladených účastníkom konania, môže byť odradený od uplatnenia jeho práv vyplývajúcich zo 

zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, 

nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý, nakoľko účastník konania neuviedol na 

internetovej stránke www.kupelnegs.sk (názov platný v čase výkonu kontroly) informáciu o názve a adrese 

orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha. Správny orgán 

prihliadol aj na skutočnosť, že k naplneniu dikcie ustanovenia o upretí spotrebiteľovho práva na informácie 

došlo zároveň tým, že účastník konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa o právnom 

režime, v zmysle ktorého sa budú riadiť vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, keď uvádzal už 

zrušený právny predpis, nakoľko od 13.06.2014 je platná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z., ktorá 

upravuje problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho.  

 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. Účastník 

konania vo VOP uvádzal na odstúpenie od zmluvy lehotu siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia 

tovaru, čo je v rozpore s odbornou starostlivosťou. Po vyhodnotení charakteru nesprávnym spôsobom 

poskytnutej informácie sa jedná o dôležitý údaj, ktorý spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom 

rozhodovaní sa o tom, či odstúpi od zmluvy. Predmetná nesprávna informácia o dĺžke lehoty na odstúpenie 

od zmluvy je spôsobilá odradiť spotrebiteľa od odstúpenia od zmluvy, nakoľko tento v mylnom domnení 

jej uplynutia zotrváva v zmluvnom vzťahu s predávajúcim. Účastník konania zároveň vo VOP zakotvil aj 

ďalšie neprijateľné podmienky, ktoré umožňujú jednostranné započítanie pohľadávky predávajúceho na 

náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z. z.; podmienky účastníka konania obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti 

za vady výrobku, nakoľko umožňujú stanovenie výsledku reklamačného konania vopred. Odvolací orgán 



 

sa stotožňuje s tvrdením prvostupňového správneho orgánu, podľa ktorého spotrebiteľ často vzhľadom na 

nedostatok skúseností v danej oblasti nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad 

jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti 

a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej 

zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je pretavená do zákazu používania neprijateľných 

obchodných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola naplnená. 

Zakotvením predmetných neprijateľných zmluvných podmienok spotrebiteľ môže byť so zreteľom jemu 

prezentovaných dôsledkov uplatnenia jeho zákonných práv (v prípade odstúpenia od zmluvy ponížením 

vracanej sumy, v prípade uplatnenia reklamácie a priori konštatovaným zamietnutím) závažným spôsobom 

odradený od uplatnenia odstúpenia od zmluvy, resp. reklamácie.  

 Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa kritérií 

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

zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností 

predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, 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 povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení zákona 

o ochrane spotrebiteľa.  

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

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na informácie, ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania účastníka konania 

spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na informácie, ako aj práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, 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: 02740418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/0019/99/2019                                                         Dňa : 02.10.2019 

 

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 – B – Art s. r. o., M. Waltariho 5, 921 01 Piešťany, IČO: 50 442 210, kontrola 

vykonaná dňa 15.06.2018 v prevádzke – Textil BELLEZZA, Námestie slobody 1, Piešťany proti 

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

P/0415/02/2018, zo dňa 15.11.2018, 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 1000 EUR, slovom: jedentisíc eur, pre porušenie 

§ 10a ods. 1 písm. k), § 13, § 15 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 3, § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane 

spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto  

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/0415/02/2018, zo dňa 15.11.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

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

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – B – Art s. r. o. – peňažnú pokutu vo výške 1000,- €, pre 

porušenie povinností vyplývajúcich z ust. § 10a ods. 1 písm. k), § 13, § 15 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 3, § 

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 15.06.2018 v prevádzkarni –Textil BELLEZZA, 

Námestie slobody 1, Piešťany zistené, že účastník konania porušil povinnosť pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; podľa § 13 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

obchodné meno a sídlo predávajúceho; zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, 

ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; 

vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe. 

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie 

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

rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Podľa ods. 2 ak sú 

pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

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

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a 

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

sporov v prípadoch ustanovených zákonom 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ak 

sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 

na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho; 

zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so 

spotrebiteľom mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe; čo účastník konania porušil.  

 Dňa 15.06.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná 

kontrola v prevádzkami Textil BELLEZZA, Námestie slobody 1, Piešťany, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 



 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval 

účastník konania. 

 Kontrolou bolo zistené, že spotrebiteľ - inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením 

kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v 

prevádzkami sa v čase kontroly nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

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

sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 Pri kontrole plnenia informačných povinností na výrobkoch umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa v 

zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 z 

27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných 

výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272,18.10.2011) v platnom znení bolo zistené, že 

na 16 druhoch výrobkov (1 ks Dámske tričko model 7055 zn. Elegant á 35 €, 2 ks Dámske rifľové nohavice 

zn. DISHE LUXE á 95 €, 1 ks Dámske rifľové nohavice zn. ELEGANT á 50 €, 1 ks Dámske rifľové 

nohavice zn. DISHE LUXE á 75 €, 1 ks Dámske rifľové nohavice zn. DISHE LUXE á 120 €, 2 ks Dámske 

rifľové nohavice zn. NICE ISTANBUL á 65 €, 2 ks Dámska rifľová bunda zn. NICE ISTANBUL á 60 €,1 

ks Dámske rifľové nohavice zn. DISHE LUXE á 95 €, 1 ks Dámska sukňa krátka zn. NICE ISTANBUL á 

29 €, 1 ks Dámske šaty zn. NICE ISTANBUL 7405 á 35 €, 1 ks Dámske šaty zn. NICE ISTANBUL á 40 

€, 1 ks Dámske šaty zn. NICE ISTANBUL 7146 á 35 €, 1 ks Dámske bolerko zn. NICE ISTANBUL 5128 

á 45 €, 2 ks Dámske rifľové nohavice biele zn. iťs á 40 €, 2 ks Dámske rifľové nohavice NICE ISTANBUL 

641 á 50 €, 1 ks Dámska košeľa zn. DISHE LUXE á 75 €) v celkovej hodnote 283 € neboli údaje o 

materiálovom zložení na pevne a trvalo pripevnenej etikete k výrobkom uvedené v štátnom jazyku, čím 

účastník konania porušil § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť, ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka. 

 Pri kontrole bolo zistené, že celkom 16 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 1 283 € 

nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich ďalší predaj až do doby 

odstránenia nedostatkov zakázal. 

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa musí predávajúci 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. 

Pri kontrole bolo zároveň zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená 

obchodným menom a sídlom predávajúceho. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 1 

písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho. 

 V čase kontroly zamestnankyňa predávajúceho nebola označená, ani odevom odlíšená od spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkami, ktorí 

prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. 

 Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný nákup (1 ks 

Dámske tričko model 7055 zn. Elegant, á 35 €), ktorý nebol účtovaný cez elektronickú registračnú 

pokladnicu a na kontrolný nákup nebol spotrebiteľovi - inšpektorovi SOI - vydaný doklad o kúpe v žiadnej 

forme. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu 

ako predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí 

služby, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej 

osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh služby, cena 

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



 

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

spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že uvedená suma je pre spoločnosť v súčasnej dobe 

likvidačná, nakoľko dosiahnutá strata v roku 2018 predstavuje 11 105 €. Účastník konania k odvolaniu 

priložil prehľad nákladov a výnosov. Účastník konania si uvedomuje porušenia legislatívy a uvádza, že 

všetky nedostatky boli odstránené. Účastník konania žiada o prehodnotenie výšky pokuty a následne o jej 

zníženie. Účastník konania ďalej uvádza, že spoločnosť pravidelne platí všetky dane a odvody, náklady 

spojené s nájmom predajne ako aj všetky dodávateľské faktúry. Účastník konania má za to, že zaplatením 

pokuty by sa jeho spoločnosť dostala do finančnej tiesne.  

K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom 

rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný 

a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní odvolací orgán 

vyhodnotil ako subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností 

uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.  

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

zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi 

jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.“ 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú 

písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, 

najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a 

technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.“ 

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 

prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej 

osoby.“ 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, 

ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od 

spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.“ 

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

doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby.“ 

Zároveň odvolací orgán prihliadol na skutočnosť, že povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť 

splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k vyššie 

uvedenému nebolo splnené. Z hľadiska miery zavinenia prihliadol odvolací orgán aj na skutočnosť, že 

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

dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť). 

K zlej finančnej situácii účastníka konania odvolací orgán uvádza, že pri ukladaní výšky pokuty 

nemôže prihliadať na subjektívne dôvody a finančné pomery účastníka konania. 

K odstráneniu zistených nedostatkov odvolací orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany 

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

kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich 

a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“. Nejde o okolnosť na základe ktorej by sa účastník 

konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia či 

odpustenia výšky uloženej pokuty. 

V súvislosti so žiadosťou účastníka konania o prehodnotenie výšky pokuty, odvolací orgán 

odkazuje na § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je správny orgán v prípade zistenia 



 

porušenia povinností povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu sankcie v zákonom stanovenom rozsahu. 

Vzhľadom na uvedené nie je možné pristúpiť k účastníkom konania požadovanému prehodnoteniu výšky 

uloženej pokuty. Čo sa týka samotnej výšky sankcie odvolací orgán uvádza, že pri jej stanovení bolo 

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

porušenia povinnosti. Pokuta, ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane 

mierna vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a k jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako 

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

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

dostatočne odôvodnil v súlade s atribútmi stanovenými v ust. § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Vzhľadom k charakteru zistených nedostatkov, ako aj s prihliadnutím na vzniknuté či hroziace následky 

spôsobené spotrebiteľovi bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške 

v súlade s princípom, keď sa od uloženej pokuty očakáva represívno-výchovný účinok. 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah 

následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré 

účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. V odvolaní účastník konania 

zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka 

konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky. 

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

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

na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 

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

uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 €.  

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

konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti pri neinformovaní 

spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených 

osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). V zmysle 

zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom taxatívne vymedzených 

skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu, ktorým je zákon o alternatívnom riešení sporov. Konaním 

účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu informovania spotrebiteľa 

pred uzavretím zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa 

o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, 

ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia 

alternatívneho riešenia sporov.  

Nesplnením informačných povinností účastníka konania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa 

boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. Absencia 

označenia materiálového zloženia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka pri 16 druhoch textilných 

výrobkov by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že 

kontrolovanými výrobkami boli zväčša výrobky, pri ktorých dochádza k priamemu styku s ľudskou 

pokožkou. V prípade, ak by si spotrebiteľ zakúpil daný výrobok, na ktorého textilné vlákno by mal 

napríklad kožnú alergiu, mohlo by to mať vplyv aj na jeho zdravie. 

Odvolací orgán prihliadol aj na neoznačenie prevádzky obchodným menom a sídlom predávajúceho 

neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie slúžiace na riadnu identifikáciu predávajúceho 

a neoznačením prevádzkarne obchodný menom a sídlom predávajúceho účastník konania spotrebiteľovi 

neposkytol základné informácie slúžiace k predchádzaniu nejasností ohľadom zodpovednosti za chod 

prevádzky.  

Odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. 

Taktiež bola zohľadnená skutočnosť, že nevydaním dokladu o kúpe bol poškodený spotrebiteľ tým, že 

doklad o kúpe výrobku je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti 

za vady predanej veci a zároveň je dôkazom existencie kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi 

predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú 

o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu. Je to základný dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri 

uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol 



 

zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu. Uvedeným konaním účastníka 

konania bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. 

Odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že zamestnanci predávajúceho, ktorí prichádzajú do 

styku so spotrebiteľmi nemali odlíšenie od spotrebiteľa osobitným označením, napr. menovkou alebo 

odevom, tak aby nedochádzalo k ich zámene a spotrebiteľ ich mohol lepšie identifikovať. V dôsledku tohto 

nedostatku mohlo dôjsť k zámene spotrebiteľa so zamestnancom  predávajúceho, či so samotným 

predávajúcim. 

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

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

zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

nedôvodné. 

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

do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 

8180 0000 0070 0006 5068, VS: 04150218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

Číslo : SK/0366/99/2019                                                         Dňa : 08.10.2019 

 

 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 – BAL TIP Slovakia, s.r.o., sídlo: Dr.Clementisa 2702/69, 909 01 Skalica, 

IČO: 36 260 428, splnomocnený zástupca: ................................., kontrola vykonaná dňa 08.03.2019 a dňa 

05.04.2019 v prevádzkarni – Hračky, rozličný tovar BAL TIP, Námestie Oslobodenia 16/7, Senica, proti 

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

W/0109/02/2019 zo dňa 01.08.2019, ktorým bola podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

uložená peňažná pokuta vo výške 2 000,- EUR, slovom: dvetisíc eur, pre porušenie § 7 ods. 1 písm. d) 

vyššie cit. zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto  

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. W/0109/02/2019 zo dňa 01.08.2019 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

rozhodnutím uložil účastníkovi konania – BAL TIP Slovakia, s.r.o. – peňažnú pokutu vo výške 2 000,- €, 

pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene 

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

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

hračiek“).  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 08.03.2019 a dňa 05.04.2019 v prevádzkarni – Hračky, 

rozličný tovar BAL TIP, Námestie Oslobodenia 16/7, Senica zistené, že účastník konania si nesplnil 

povinnosť distribútora nesprístupniť hračky na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa 

požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek.   

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Podľa ods. 2 ak sú 

pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

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

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako distribútora bolo nesprístupniť hračky na trhu, ak vie 

alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona 

o bezpečnosti hračiek; čo účastník konania porušil.  

 Dňa 08.03.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná 

kontrola v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane spotrebiteľa“), 

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

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“) a zákona 

o bezpečnosti hračiek v prevádzkarni Hračky, rozličný tovar BAL TIP, Námestie Oslobodenia 16/7, Senica, 

ktorú prevádzkoval účastník konania. Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo 

zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 4 ks Plastová bábika „Pretty“,  

á 2,95 €, ktorý bol vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX:  

- notifikácia č. 1752/2015, ktorá bola dňa 14.01.2016 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk 

v časti Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 13416 s údajmi: Plastová 



 

bábika „Pretty“, pôvod Čína, Typ: „Model: CF555, EAN: 8435399008511“, ktorá predstavuje 

chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od 

členského štátu: Španielsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 1752/2015.  

 Popis výrobku: Plastová bábika v šatách zabalená v kartónovej krabici s priehľadnou prednou časťou. 

 Na originálnom balení výrobku sa nachádzali nasledovné údaje: 

- „Pretty“ I'm so happy because of you, 

- 3+ AGES,  

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- označenie CE, 

- MADE IN CHINA, 

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

- NO. CF555□. 

 Na balení sa nachádzali prilepené papierové štítky s nasledovnými údajmi: 

- Bábika,  

- 114439, 

- označenie CE, 

- Upozornenie: Používajte pod dozorom dospelej osoby, obal a príbalové materiály odstráňte 

z dosahu detí. Nie je vhodné pre deti do 3 rokov, obsah malých častí. Hrozí nebezpečenstvo 

udusenia (toto upozornenie je uvedené aj v českom jazyku).   

- EAN: 8590331144396, 

- WIKY, Dovozca a distribútor: WIKY SPOL. S R.O., SVATOBORSKÁ 395, 697 01 KYJOV, ČR, 

- Dodávateľ: WIKY, BRATISLAVSKÁ 905, 900 45 MALINOVO, SR, 

- Vyrobené v Číne, 

- Výrobca: Yam Yik Tat Trading Limited. 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong 

(zplnomocněný zástupce), 

- 2/2017.  

 Dňa 05.04.2019 bola vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonaná kontrola. Výsledok 

vykonanej kontroly je popísaný v inšpekčnom zázname z kontroly zo dňa 05.04.2019. 

 Za zistené nedostatky účastník konania, ako distribútor v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti 

hračiek v plnom rozsahu zodpovedá. 

 Vo svojom odvolaní zo dňa 20.08.2019 splnomocnený zástupca účastníka konania, ktorý je zároveň 

dovozcom vyššie uvedenej spornej hračky uviedol, že inšpektori SOI sa opäť len stotožnili s vonkajším 

vizuálom predmetného výrobku, pričom zároveň trvá na tom, že predmetná hračka nie je totožná 

s hračkou notifikovanou v Rapexe pod č. 1752/2015. Podľa vyjadrenia zástupcu účastníka konania je 

samotný predmet, voči ktorému je vedené konanie, v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, čo 

dokazuje jeho atestácia a súhlas o zhode. Splnomocnený zástupca účastníka konania taktiež poznamenáva, 

že systém Rapex má notifikáciu na podobný výrobok, avšak nie je zrejmé, na základe akého protokolu 

z úradne osvedčeného laboratória sa notifikácia urobila, keďže kontrolná certifikácia účastníka konania 

dopadla opäť negatívne a bábika je v súlade s legislatívou. Z uvedeného dôvodu zástupca účastníka konania 

nesúhlasí s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a odvoláva sa voči udeleniu pokuty. 

Splnomocnený zástupca účastníka konania opätovne navrhuje jedno spoločné stretnutie, kde sa odborne 

predložia argumenty, sporné veci sa rozdiskutujú, a tak sa spravia závery. Zástupca účastníka konania 

nerozumie tomu, že správny orgán od neho žiada certifikáty, prehlásenia o zhode a iné doklady, ktoré však 

aj tak pri rozhodnutiach neberie do úvahy. Splnomocnený zástupca účastníka konania má za to, že na 

predmetnú hračku doložil všetko, čo je potrebné k rozhodnutiu správneho orgánu, prehlásenie o zhode, 

certifikát a všetky potrebné doklady, pričom okamžite deklaroval ochotu veci riešiť. Zástupca účastníka 

konania zároveň uviedol, že od začiatku svojho podnikania, t. j. 25 aktívnych rokov vo svete hračiek, sa 

snaží o to, aby dodržiaval platné zákony, hľadá a vyberá dodávateľov, ktorí sú pre trh Slovenskej republiky 

akceptovateľní s veľkým dôrazom na bezpečnosť hračiek, pričom nemá v úmysle poškodzovať 

spotrebiteľa. V závere odvolania splnomocnený zástupca účastníka konania prosí o prehodnotenie 

rozhodnutia. 

 K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní obsahu spisového materiálu prislúchajúceho k 

predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. Čo 



 

sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka 

konania ako právne bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne 

a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa konanie 

účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o bezpečnosti hračiek. Účastník 

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

príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia 

uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania za 

nesplnenie povinnosti účastníka konania vyplývajúcej z § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek. 

Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého 

stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu 

daného administratívneho spisu.    

 Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek „Tento zákon upravuje povinnosti výrobcu, 

splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a notifikovanej osoby“. 

 Podľa článku 2 bodu 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008  

z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti  

s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „Nariadenie EP 

a Rady č. 765/2008“) „Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: „sprístupnenie na 

trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v 

priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne“. 

 Podľa článku 2 bodu 6. Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 „Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 

vymedzenie pojmov: „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem 

výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu“. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a 

chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa 

predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to 

potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku 

do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu“.  

 Podľa § 3 ods. 2 zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa 

odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom predpokladaného obdobia jej 

používania“. 

 Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek „Distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2“. 

 Podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek „Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená 

tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie z dôvodu expozície 

chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za 

podmienok uvedených v § 3 ods. 1“. 

 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 zo dňa 08.03.2019 a zo dňa 05.04.2019 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 bezpečnosti hračiek. 

Uvedenú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o bezpečnosti hračiek viaže citovaný zákon na distribútora, 

ktorým je v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek účastník konania, preto práve účastník 

konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací orgán nemôže 



 

prihliadať na snahu účastníka konania vyviniť sa uvedením subjektívnych dôvodov v podanom odvolaní. 

Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako distribútor je povinný poznať zákon a zabezpečiť 

jeho dodržiavanie po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti.  

 K argumentom splnomocneného zástupcu účastníka konania, že inšpektori SOI sa opäť len stotožnili 

s vonkajším vizuálom výrobku, a že predmetná hračka nie je totožná s hračkou notifikovanou v Rapexe 

pod č. 1752/2015, odvolací orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne a právne irelevantné. Odvolací 

orgán k uvedenému poznamenáva, že z podkladov pre vydanie rozhodnutia je evidentné, že účastníkom 

konania ponúkaný a predávaný výrobok – Plastová bábika „Pretty“, bol vzhľadom a označením totožný 

s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX – notifikácia č. 1752/2015, ktorá bola dňa 14.01.2016 

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

poradovým číslom 13416 s údajmi: Plastová bábika „Pretty“, pôvod Čína, Typ: „Model: CF555, EAN: 

8435399008511“, ktorá predstavuje chemické riziko, z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie 

o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Španielsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 1752/2015. 

Odvolací správny orgán považuje za vhodné uviesť, že SOI na svojej webovej stránke v čase výkonu 

kontroly poskytovala informácie o nebezpečných výrobkoch nielen spotrebiteľom, ale aj podnikateľom 

v snahe zjednodušiť tak informovanie verejnosti o nebezpečných výrobkoch nielen na národnom trhu SR, 

ale aj na vnútornom trhu EÚ. Účastník konania teda mal objektívnu možnosť zistiť túto verejne dostupnú 

informáciu o nebezpečnosti predmetnej hračky a takým spôsobom aj postupovať. SOI ako orgán dozoru, 

ktorá je podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. e) zákona o bezpečnosti hračiek orgánom dohľadu nad 

dodržiavaním ustanovení predmetného zákona, dlhodobo a pravidelne uverejňuje na svojom webovom 

sídle oznámenia o nebezpečnosti výrobkov, vrátane hračiek. V súčasnosti je na webovej stránke SOI v časti 

Nebezpečné výrobky/Jednotný trh EÚ – systém RAPEX pre spotrebiteľov a hospodárske subjekty dostupná 

informácia, že upozornenia na nebezpečné výrobky nahlásené členskými štátmi prostredníctvom systému 

RAPEX sú zverejnené na webovej lokalite Safety Gate, kam budú presmerovaní prostredníctvom 

webového odkazu. Preto je nepochybné, že účastník konania mal vedieť, že sledovanie týchto skutočností 

súvisí s jeho podnikateľskými aktivitami (predmetom podnikania) a nevedomosť o tejto informácii ho 

nezbavuje zodpovednosti za porušenie § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek. V rámci nej by si 

mal preveriť, aspoň na základe verejne dostupných zdrojov, ku ktorým patrí aj webové sídlo SOI, či 

dodávané výrobky nepredstavujú riziko pre potenciálnych kupujúcich, resp. budúcich používateľov. 

Predmetné ustanovenie zákona, ktoré bolo konaním účastníka konania porušené, je koncipované na 

princípe subjektívnej zodpovednosti (dikcia vie alebo by mal vedieť). V dôsledku jeho nedbanlivostného 

konania naďalej, aj v čase výkonu kontroly dňa 08.03.2019 ponúkal na predaj uvedenú nebezpečnú hračku.  

 Účastník konania je povinný pri svojej podnikateľskej činnosti  konať s odbornou starostlivosťou. 

Odvolací orgán má teda za to, že pokiaľ by účastník konania vynaložil aspoň minimálnu mieru odbornej 

starostlivosti, k porušeniu povinnosti z jeho strany by nedošlo. Odvolací správny orgán zastáva názor, že 

pre splnenie povinnosti predávať len bezpečné hračky, je potrebná aj aktívna činnosť podnikateľského 

subjektu a nie len pasívne očakávanie poskytnutia informácií. Odvolací orgán vyzdvihuje skutočnosť, že 

účastník konania mal v ponuke pre spotrebiteľa výrobok určený detskému spotrebiteľovi, ktorý 

predstavoval chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, čo je závažný nedostatok, pri ktorom 

hrozilo vážne nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia detského spotrebiteľa.  

 Odvolací správny orgán zároveň k uvedenému uvádza, že z pohľadu regulačného orgánu je jednou 

z najdôležitejších charakteristík výrobku sledovateľnosť, ktorá umožňuje efektívne presadzovanie 

právnych predpisov orgánmi dohľadu nad trhom prostredníctvom nápravných opatrení, medzi ktoré patrí 

stiahnutie z trhu a spätné prevzatie v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 765/2008. Umožňuje nájsť 

nebezpečné výrobky alebo nevyhovujúce výrobky v distribučnom reťazci a identifikuje úlohy 

a zodpovednosť jednotlivých hospodárskych subjektov v distribučnom reťazci. Nevyhnutnou a základnou 

požiadavkou na sledovateľnosť je uvedenie mena a adresy výrobcu, pri dovezených výrobkoch aj uvedenie 

mena a adresy dovozcu a uvedenie typu, radu, čísla série alebo modelu alebo uvedenie iného prvku, ktorý 

umožní identifikáciu výrobku. Preto aj jednotlivé harmonizačné právne predpisy EÚ presne vymedzujú 

povinnosti výrobcu. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný 

uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, 

na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a 



 

vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v 

bezpečnostných pokynoch.  

 Na základe vyššie uvedeného je teda zrejmé, že predmetné ustanovenie zákona je možné nedodržať len 

vo výnimočných prípadoch, t. j. napr. ak by boli vzhľadom na veľkosť a/alebo charakter výrobku údaje 

nečitateľné alebo ak by nebolo možné ich z technického hľadiska uviesť. V takýchto prípadoch musia byť 

identifikačné údaje na obale, ak je k dispozícii a/alebo na sprievodnej dokumentácii. Identifikačné údaje 

nie je možné vynechať alebo umiestniť na obal alebo sprievodné dokumenty z estetických alebo 

ekonomických dôvodov. Posúdenie je na výrobcovi. Povinnosti dovozcu sú stanovené v § 6 zákona 

o bezpečnosti hračiek. Dovozca nemôže uviesť na trh EÚ hračku, pokiaľ si výrobca nesplnil svoje 

povinnosti, t. j. povinnosti stanovené podľa § 4 ods. 1 písm. b) až e) a i) zákona o bezpečnosti hračiek. 

Z uvedeného vyplýva, že dovozca nemá povinnosť a ani nemôže označovať hračku typovým číslom, číslom 

šarže, sériovým číslom, číslom modelu alebo iným údajom, ktorý umožní identifikáciu hračky. 

 K námietkam účastníka konania, že samotný predmet, voči ktorému je vedené konanie, je v súlade so 

zákonom o ochrane spotrebiteľa, čo dokazuje jeho atestácia a súhlas o zhode, že správny orgán od neho 

žiada certifikáty, prehlásenia o zhode a iné doklady, ktoré však aj tak pri rozhodnutiach neberie do úvahy, 

a že na predmetnú hračku doložil všetko, čo je potrebné k rozhodnutiu správneho orgánu, prehlásenie 

o zhode, certifikát a všetky potrebné doklady, pričom okamžite deklaroval ochotu veci riešiť, odvolací 

správny orgán uvádza, že ďalšou nevyhnutnou požiadavkou pre uvedenie hračky na trh EÚ vyplývajúcou 

zo zákona o bezpečnosti hračiek je povinnosť výrobcu vykonať posúdenie zhody alebo zabezpečiť 

posúdenie zhody. Základným cieľom posúdenia zhody je preukázať, že hračky umiestnené na trh EÚ 

spĺňajú požiadavky stanovené v príslušných právnych predpisoch, t. j. v tomto prípade všetky požiadavky 

stanovené v zákone o bezpečnosti hračiek.  

 Za posudzovanie zhody je zodpovedný výrobca bez ohľadu na to, či právne predpisy požadujú, aby bol 

do procesu zapojený notifikovaný orgán alebo vnútropodniková skúšobňa s akreditáciou na posudzovanie 

zhody. Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu so sídlom v EÚ musia ako súčasť procesu posúdenia 

zhody stanoveného v harmonizačných právnych predpisoch EÚ spísať a podpísať vyhlásenie o zhode. 

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať všetky relevantné informácie potrebné na identifikáciu 

harmonizačných právnych predpisov EÚ, podľa ktorých bolo vydané, ako aj informácie o výrobcovi a v 

prípade potreby aj o notifikovanom orgáne, výrobku a prípadne aj odkaz na harmonizované normy a iné 

technické špecifikácie, vrátane identifikačného čísla výrobku, t. j. typového čísla, čísla šarže, sériového 

čísla modelu alebo iného údaju, ktorý umožní identifikáciu hračky. Uvedenie mena a adresy výrobcu, typu, 

radu, čísla série alebo modelu alebo iného prvku, ktorý umožní  identifikáciu hračky na výrobku, prípadne 

na obale či v sprievodnej dokumentácii, je dôležité a nevyhnutné pre spárovanie sprievodnej a technickej 

dokumentácie s konkrétnou (samotnou) hračkou. Na základe vyššie uvedeného odvolací správny orgán 

uvádza, že účastníkom konania doložený doklad – EC DECLARATION OF CONFORMITY zo dňa 

18.10.2016 nespĺňa náležitosti ES vyhlásenia o zhode podľa § 11 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek.  

 Účastníkom konania predložené vyhlásenie o zhode je vydané pre Model# 114439 (CF558) – DOLL, 

pričom predmetom kontroly bol výrobok Plastová bábika „Pretty“ s identifikačným číslom NO. CF555. 

Predložené vyhlásenie o zhode neobsahuje identifikáciu hračky prostredníctvom farebného obrázku a opisu 

hračky vrátane rozmerov umožňujúceho jej vysledovateľnosť a miesto vydania vyhlásenia o zhode. 

Vyhlásenie o zhode neobsahuje ani odkaz na Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení 

Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady 

(EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ďalej len „Nariadenie REACH“) k hodnoteniu obsahu 

ftalátov. Na predloženom vyhlásení o zhode je uvedený výrobca: Yam Yik Tat Trading Limited, Room 

2105 JXM258 Trend Centr,e 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong a na balení výrobku na 

prilepenom papierovom štítku sú uvedené iné údaje výrobcu: Yam Yik Tat Trading Limited. 177-183 Wing 

Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong. Predložené ES vyhlásenie o zhode nie je vyhotovené v štátnom 

jazyku a ani nebol vyhotovený jeho úradne overený preklad do štátneho jazyka, čo je v rozpore 

s ustanovením § 11 ods. 2 zákona o bezpečnosti hračiek. Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že 

účastníkom konania doložené vyhlásenie o zhode je neplatné. K predloženiu dokumentu – TEST REPORT 

zo dňa 14.11.2013, ktorý vyhotovil Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., Ltd., No.395 West 



 

Jiangchang Road, Zhabei District, Shanghai, China, odvolací orgán uvádza, že v predmetnom dokumente 

je ako žiadateľ uvedený GUANGBO TOYS FACTORY, pričom tento TEST REPORT je vyhotovený dňa 

14.11.2013, t. j. pred notifikáciou výrobku v systéme RAPEX, kde bol tento výrobok zverejnený dňa 

08.01.2016. Predmetom testov boli skúšky podľa normy EN 71 Časť 1:2011 – Mechanické a fyzikálne 

vlastnosti, normy EN 71 Časť 2:2011 – Horľavosť a normy EN 71 Časť 3:2013 – Migrácia určitých prvkov. 

V dokumente TEST REPORT neboli uvedené skúšky podľa Nariadenia REACH zamerané na ftaláty, ktoré 

boli v systéme RAPEX uvedené ako dôvod nebezpečenstva. Z uvedeného dôvodu správny orgán nebral do 

úvahy ani tento dokument.    

 Vo vzťahu k tvrdeniu účastníka konania, že spolupracoval so správnym orgánom a prejavil ochotu riešiť 

veci, odvolací orgán uvádza, že predmetnú skutočnosť hodnotí pozitívne, avšak v zmysle ustanovenia § 7 

ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť 

zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať 

o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Z citovaného ustanovenia jednoznačne 

vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaného 

subjektu, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do 

termínu uvedeného v záväznom pokyne. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa 

účastník konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia výšky 

uloženej pokuty. 

 K tvrdeniam účastníka konania, že od začiatku svojho podnikania, t. j. 25 aktívnych rokov vo svete 

hračiek, sa snaží o to, aby dodržiaval platné zákony, hľadá a vyberá dodávateľov, ktorí sú pre trh Slovenskej 

republiky akceptovateľní s veľkým dôrazom na bezpečnosť hračiek, pričom nemá v úmysle poškodzovať 

spotrebiteľa, odvolací orgán uvádza, že ich považuje opätovne za subjektívne a právne bezpredmetné. 

Účastník konania za zistené porušenie zákona o bezpečnosti hračiek nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. 

bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre 

konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu 

kontroly. Uvedený správny delikt patrí medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo 

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

orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako 

distribútor je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

zamestnancov tak, aby sa riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Odvolací orgán uvádza, že SOI ako 

orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

o bezpečnosti hračiek. K naplneniu skutkovej podstaty tohto správneho deliktu stačí kontrolnému orgánu 

zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba 

však zdôrazniť, že poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu 

spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane 

zákona o bezpečnosti hračiek.   

 Splnomocnený zástupca účastníka konania v odvolaní zároveň uviedol, že systém Rapex má notifikáciu 

na podobný výrobok, avšak nie je zrejmé, na základe akého protokolu z úradne osvedčeného laboratória sa 

notifikácia urobila, keďže kontrolná certifikácia účastníka konania dopadla opäť negatívne a bábika je 

v súlade s legislatívou. K uvedenému odvolací správny orgán uvádza, že rozdielne výsledky skúšok 

z akreditovaných laboratórií len potvrdzujú, že výrobca nezabezpečil kontinuitu výroby v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 1 písm. f) zákona o bezpečnosti hračiek, podľa ktorého je výrobca povinný zaviesť 

postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a zohľadniť 

zmeny návrhu hračky a zmeny v harmonizovanej technickej norme pri sériovej výrobe hračky. 

Odvolaciemu orgánu je z aplikačnej praxe známe, že tento výrobok nie je vyrábaný ručne, ale bezpochyby 

ide o sériovú výrobu, a preto možno aj na tento prípad aplikovať konštatovanie o nebezpečnom výrobku. 

Tento názor podporuje aj Nariadenie EP a Rady č. 765/2008, kde je v čl. 19 bode 1. prvá veta uvedené 

„orgány dohľadu nad trhom vykonávajú primerané kontroly vlastností výrobkov v príslušnom rozsahu 

prostredníctvom kontroly dokumentácie a podľa potreby fyzikálnych a laboratórnych skúšok na základe 

vhodných vzoriek“. Takouto vhodnou vzorkou bol v danom prípade továrensky vyrobený výrobok – 

Plastová bábika „Pretty“, pôvod Čína, Typ: „Model: CF555, EAN: 8435399008511“, ktorý bol vyhlásený 



 

za nebezpečný výrobok z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. Táto tzv. továrenská (pásová) výroba preto 

spôsobuje, že nie konkrétny kus, ale celá šarža daného druhu tovaru je nebezpečná. Pokiaľ teda výrobca 

priamo neoznačí šaržu výrobku alebo po výkone kontroly, na základe ktorej sa zistí nebezpečnosť výrobku, 

nezmení určitý údaj na výrobku tak, aby bol tento novovyprodukovaný výrobok odlíšiteľný od pôvodného 

skúšaného výrobku, potom je treba predpokladať, že všetky výrobky tej istej šarže, resp. toho istého druhu, 

sú pre spotrebiteľa nebezpečné.  

 Tomuto záveru zodpovedá aj konštrukcia opatrenia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. 

a ochranného opatrenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, keď sa 

zakáže alebo pozastaví dodávka, predaj alebo použitie výrobkov, resp. sa pozastaví uvádzanie výrobku 

alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas, pokiaľ tieto nezodpovedajú osobitným predpisom 

alebo jestvuje podozrenie na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného 

prostredia. Samozrejme, že orgán dozoru pritom vychádza z testovania len toľkých vzoriek, koľko určuje 

predmetná technická norma alebo iný relevantný predpis; nevykonáva sa skúška každého jedného výrobku 

osobitne. Inými slovami povedané, platí tu právna domnienka, že pokiaľ je jeden výrobok z celej šarže 

alebo série nebezpečný, potom je nebezpečná celá šarža alebo séria.  

 Zároveň je v záujme ochrany vnútorného trhu potrebné vychádzať z toho, že pokiaľ nie je výrobcom 

určené číslo šarže, série alebo iný údaj, ktorý identifikuje určitú skupinu výrobkov toho istého druhu, potom 

sa má za to, že sú nebezpečné všetky výrobky toho istého druhu, ktoré sú rovnako označené. Tieto závery 

síce nie sú expressis verbis uvedené v žiadnom vnútroštátnom právnom predpise, avšak vychádzajú zo 

systematického a teleologického výkladu predmetnej smernice, zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, 

ako aj z princípov, na ktorých je založený systém RAPEX, pričom sledujú efektívnu a funkčnú ochranu 

vnútorného trhu pred dovozom a distribúciou nebezpečných výrobkov. 

 

 Odvolací orgán v danej súvislosti podporne poukazuje na rozsudok Krajského súdu v Trnave  sp. zn. 

20S/16/2017 zo dňa 14.03.2018 v obdobnej veci, v ktorom  bolo konštatované, že „výsledky vykonanej 

kontrolnej skúšky o chemických vlastnostiach hračky sa nevzťahujú len na konkrétny predmet skúšky, ale 

na všetky hračky uvedeného vyrábaného typu hračky, pokiaľ neboli zmenené výrobné procesy predmetného 

typu hračky. Uvedený výklad je kompatibilný i so spôsobom zabezpečenia fungovania systému RAPEX 

(Rapid Alert System for Non-Food Products), rýchleho informačného systému Spoločenstva (Community 

Rapid Information System), ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch 

nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi 

Európskeho hospodárskeho priestoru - Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskym kráľovstvom, na základe 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD). Taktiež 

tento systém rýchlej výmeny predmetných informácií o nebezpečnosti určitého typu výrobku medzi 

uvádzanými subjektami je realizovaný na základe informácií vkladaných členskými štátmi získaných 

prostredníctvom notifikácií na základe vykonaných skúšok zo vzoriek odobratých výrobkov“. 

 

 Vo vzťahu k výške uloženej sankcie odvolací správny orgán poukazuje na to, že podľa  

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

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

§ 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. 

b)“. Z uvedeného vyplýva, že SOI ako orgán dohľadu je povinná v prípade zistenia nedostatkov, resp. 

preukázaného porušenia zákona, obligatórne uložiť sankciu za spáchaný správny delikt (dikcia uloží 

pokutu). Taktiež je z citovaného ustanovenia zrejmé, že prvostupňový správny orgán uložil účastníkovi 

konania pokutu v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Pokuta bola uložená odôvodnene a vo výške, 

ktorú odvolací orgán po zohľadnení všetkých zákonom stanovených hľadísk a s prihliadnutím na zaužívanú 

rozhodovaciu prax v skutkovo podobných prípadoch považuje za primeranú charakteru a rozsahu kontrolou 

zisteného protiprávneho stavu. Na základe predložených skutočností má odvolací orgán za to, že výška 

uloženej sankcie nemôže byť odpustená alebo nižšia ako tá, ktorú uložil správny orgán prvého stupňa, 

nakoľko v opačnom prípade by došlo k zjavnému vybočeniu z rozhodovacej praxe orgánu aplikujúceho 

právo vo vzťahu k ukladaniu pokút.  Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon pritom neumožňuje pokutu 

odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, 



 

ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon o bezpečnosti hračiek, z čoho vyplýva, že prvostupňový 

správny orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej pokuty 

poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia. 

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

protiprávneho konania. Účastník konania ponúkal na predaj nebezpečnú hračku, ktorá bola vyhlásená za 

nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. Takýto 

následok považuje odvolací orgán za zvlášť závažný, nakoľko smeruje proti záujmu spoločnosti na ochrane 

života a zdravia tak osobitne chránenej skupiny spotrebiteľov, medzi ktorú rozhodne patria aj maloletí. 

Z týchto dôvodov odvolací orgán pristúpil k sankcionovaniu účastníka konania v primeranej výške. 

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

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní dôvod na zmenu alebo 

zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému 

skutkovému stavu. 

 O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti 

hračiek uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 

50 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7 

ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b). Podľa § 23 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty sa 

prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie 

povinností podľa tohto zákona“. 

 Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na nedodržanie zákazu ustanoveného  

v § 7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. Účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že pri kontrole uskutočnenej dňa 

08.03.2019 v prevádzkarni – Hračky, rozličný tovar BAL TIP, Námestie Oslobodenia 16/7, Senica bolo 

zistené, že tento nezabezpečil dodržiavanie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o 

bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého „distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal 

vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2“. Kontrolou bolo zistené, že účastník konania 

mal v ponuke na predaj pre spotrebiteľa umiestnený 1 druh výrobku – 4 ks Plastová bábika „Pretty“,  

á 2,95 €, pričom vedel alebo mal vedieť, že predmetný druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, 

nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia života a zdravia (chemické riziko 

z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov).  

 Odvolací orgán za použitia správnej úvahy ohľadom určenia výšky pokuty prihliadol najmä na 

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. Iný správny delikt podľa ustanovenia § 

7 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek sa radí medzi ohrozovacie delikty, tzn. že na naplnenie 

znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, postačuje riziko jeho vzniku. 

Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje odvolací orgán za pomerne závažný, nakoľko účastník konania 

ohrozil právom chránený záujem na ochrane života a zdravia maloletej osoby, ktorá je predpokladaným 

používateľom hračky ponúkanej na predaj. Právo na ochranu života a zdravia je nutné považovať za 

najvýznamnejšie z ľudských práv, a aj preto je na jeho ochrane celospoločenský záujem, hlavne pokiaľ ide 

o maloletých.  

 Odvolací správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil, že nebezpečnými výrobkami 

ponechanými v ponuke pre spotrebiteľa boli hračky, teda výrobky určené pre deti, kde je potrebné zvlášť 

dbať na to, aby výrobok spĺňal všetky predpísané požiadavky.  

 Pokiaľ ide o následky protiprávneho stavu, následkom je nedodržanie minimálneho štandardu pri 

uvádzaní hračiek na trh. Len prísnym dodržiavaním podmienok ustanovených právnymi predpismi pre 

uvádzanie hračiek na trh je možné zabezpečovať verejnú požiadavku, aby hračky ako výrobky požívajúce 

výhodu voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 

ochrany verejných záujmov, v tomto prípade bezpečnosti, čo je cieľom a zmyslom právnej úpravy zákona 

o bezpečnosti hračiek.   

 Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky postihu bolo 

porušenie práv spotrebiteľa súvisiace s nesplnením zákonnej povinnosti distribútora s ohľadom na druh 

tovaru a mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, skutočnosť, že distribútor sprístupnil na 

trh nebezpečný výrobok napriek tomu, že mohol a mal vedieť, že je nebezpečný, a teda na skutočnosť, že 

účastník konania ako distribútor si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 7 ods. 



 

1 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, čím nebol dosiahnutý minimálny štandard na úseku hračiek 

ustanovený a vyžadovaný zákonom o bezpečnosti hračiek.    

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

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

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania 

je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o bezpečnosti hračiek.  

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

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

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

30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 

8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01090219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0036/99/2019                                                           Dňa : 08.11.2019 

 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 – Imrich Domok - Doven, miesto podnikania: Štúrova 790/13, 968 01 Nová 

Baňa, IČO: 41 248 571, kontrola internetového obchodu www.doven.sk vykonaná dňa 26.07.2018 

v prevádzkarni Cukrárske potreby Doven, Jilemnického 7, Levice, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0324/04/18 zo dňa 18.12.2018, ktorým 

bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo 

výške 1 500,- EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 

2 Správneho poriadku takto   

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj, č. P/0324/04/18 zo dňa 18.12.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj rozhodnutím 

uložil účastníkovi konania – Imrich Domok - Doven - peňažnú pokutu vo výške 1 500,- €, pre porušenie 

povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 

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

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

 Inšpektormi SOI bola dňa 26.07.2018 vykonaná kontrola internetového obchodu www.doven.sk 

v prevádzkarni Cukrárske potreby Doven, Jilemnického 7, Levice. Predmetná kontrola inšpektormi SOI 

bola zameraná na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo 

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 128/2002 Z. z.  

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

zákonov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Predmetnou kontrolou bolo zistené, že účastník 

konania ako predávajúci porušil zákaz ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu; porušil 

zákaz upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa; 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 neukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu; neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa; nepoužívať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách; čo účastník konania porušil.   

 Dňa 26.07.2018, t. j. v deň vykonania kontroly, boli zo strany inšpektorov SOI vytlačené podklady 

z internetovej stránky www.doven.sk: Obchodné podmienky (ďalej len „OP“), a záložka Kontakt (príloha 

č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.07.2018).  

 



 

 Kontrolou obsahu OP bolo zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na stránke www.doven.sk v časti  

1. „Objednávka“ v bode 3., v časti 5. „Preberanie tovaru“ v bode 2., v časti 6. „Odstúpenie od zmluvy“ v 

bode 1., v bode 2., v časti 8. „Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä 

v nasledovných prípadoch:“ v bode 4. a v časti 9. „Záruka a servis“ v bode 2. boli uvedené podmienky, 

ktorými účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom znení, a to: 

1. Objednávka 

3. „Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho 

so spotrebiteľom, t. j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. ...“ 

6. Odstúpenie od zmluvy 

1. „Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania 

predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. ...“ 

 Uvedenými ustanoveniami účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z. z.  je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku 

do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V zmysle 

§ 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie 

tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom podľa § 10 ods. 3 cit. zákona pri 

odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Podľa ustanovenia § 10 ods. 7 cit. zákona pritom uplatnenie 

práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností 

pre spotrebiteľa, okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z..   

1. Objednávka 

3. „... Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie 

stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje 

z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.“ 

6. Odstúpenie od zmluvy 

1. „... Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).“ 

2. „... Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina 

o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.“ 

 Uvedené podmienky možno tiež klasifikovať ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, a to nad 

rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona 

č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho 

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na 

uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované 

vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Podľa § 2 ods. 7 zákona  

č. 102/2014 Z. z. sa trvanlivým nosičom na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje 

spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich 

použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje 

nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová 

karta, pevný disk počítača. 

5. Preberanie tovaru   

2. „Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť 

zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky 

ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. ...” 

 Vo vyššie uvedenom bode účastník konania opätovne ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa.. Spotrebiteľ nie je 

povinný v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí vyhotoviť zápis o škode na zásielke 

(škodový zápis), keďže žiadny právny predpis takúto povinnosť spotrebiteľovi neukladá. Z uvedeného 

dôvodu môže mať ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí 

spotrebiteľom len odporúčací charakter, pričom tzv. škodový zápis je povinný vyhotoviť dopravca za 



 

prítomnosti a na žiadosť spotrebiteľa. Skutočnosť, či vada výrobku bola spôsobená prepravou, 

spotrebiteľom alebo sa jedná o výrobnú vadu, má byť predmetom posúdenia v rámci reklamačného konania. 

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 

4. „V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 

pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo 

výške XX% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.” 

 Predmetným ustanovením účastník konania taktiež ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Podľa § 7 ods. 1 

zákona č. 102/2014 Z. z.  je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej 

na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom 

ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. V zmysle rozsudku 

Najvyššieho súdu SR 27/2002, sp. zn. 5 Cdo 5/2000 zmluvná pokuta nemôže byť pre prípad odstúpenia od 

zmluvy ako výkonu práva dohodnutá, nakoľko ako už bolo uvedené vyššie, od 13.06.2014 je zákonná 

lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní. 

9. Záruka a servis 

2. „... Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – 

zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane 

manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. ...” 

 Uvedeným ustanovením účastník konania opätovne ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa. Požiadavka účastníka 

konania doručiť tovar pri uplatnení reklamácie bez známky použitia a v originálnom balení, je kladená nad 

rámec zákona, nakoľko žiadny právny predpis spotrebiteľovi neukladá povinnosť, aby si odkladal originál 

obalu, ani aby ho predložil pri reklamácii vadného výrobku. Zároveň žiadny právny predpis nedáva 

predávajúcemu právo požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu. Nemožno 

súhlasiť ani s podmienkou na doručenie reklamovaného tovaru bez známky jeho použitia, nakoľko 

spotrebiteľ je oprávnený zakúpený tovar vyskúšať za účelom jeho posúdenia potrebného na zistenie 

vlastností a funkčnosti tovaru. Záručná doba sa vzťahuje na uplatnenie vád výrobku, nie jeho balenia, 

pričom k tomu, aby mohol spotrebiteľ uplatniť zodpovednosť za vady kúpeného výrobku stačí, keď 

preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predávajúceho, a že je ešte v záruke.  

 Uvedenými podmienkami, ktorými predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.   

 Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona 

o elektronickom obchode poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služieb na elektronickom zariadení 

poskytnúť, inšpektori SOI zistili, že na internetovej stránke www.doven.sk chýbala informácia o názve a 

adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha, čím účastník konania ako 

predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie. 

 Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že v OP na stránkach internetového obchodu www.doven.sk, 

ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 1. „Objednávka“ v bode 1. uvedené 

nasledovné: „Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného 

systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná 

objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien 

a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku” a ďalej bolo v časti 10. „Záverečné ustanovenia“ 

v bode 3. uvedené nasledovné: „... Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane 

spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a 

predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. ...”, čím účastník konania ako predávajúci uprel 

spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko v súčasnosti je platná právna úprava - zákon 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, ktorý s účinnosťou od 01.07.2007 nahradil zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a taktiež je v súčasnosti platná právna úprava - zákon č. 102/2014 

Z. z., ktorý upravuje problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 



 

predávajúceho, a ktorý s účinnosťou od 13.06.2014 nahradil zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.  

 Na základe uvedeného účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať práva spotrebiteľa podľa 

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie. Tým účastník konania 

porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Kontrolou obsahu OP účastníka konania bolo zároveň zistené, že účastník konania porušil zákaz 

predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v časti 4. „Cena, 

platobné podmienky a prepravné“ v bode 1., v časti 5. „Preberanie tovaru“ v bode 2., v časti 6. „Odstúpenie 

od zmluvy“ v bode 2., v časti 7. „Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma 

a vracia späť“ v bode 1. a v časti 8. „Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

najmä v nasledovných prípadoch:“ v bode 5., v bode 6., v bode 7. a v bode 8. boli uvedené neprijateľné 

podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

4. Cena, platobné podmienky a prepravné 

1. „Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať 

zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na 

zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní 

objednávky.” 

 Uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná, keďže je spôsobilá založiť hrubý nepomer 

medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 

písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo 

ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých 

ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, keďže informácia 

o cene ponúkaného tovaru predstavuje pre spotrebiteľa kľúčovú informáciu v procese rozhodovania sa 

o jeho obchodnej transakcii. Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. tvoria informácie uvedené v odseku 

1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 

5. Preberanie tovaru 

2. „... Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.“ 

 Predmetná podmienka bola vyhodnotená tiež ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu v 

právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko obmedzuje práva spotrebiteľa 

pri uplatnení zodpovednosti za vady (§ 53 ods. 4 písm. d) OZ). Uplatnenie reklamácie je zákonom 

garantované právo spotrebiteľa. V zmysle § 620 ods. 1 OZ je záručná doba 24 mesiacov. Počas uvedenej 

doby má spotrebiteľ právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu. Skutočnosť, či vada výrobku bola 

spôsobená prepravou, spotrebiteľom alebo sa jedná o výrobnú vadu, má byť predmetom posúdenia v rámci 

reklamačného konania. Stanovenie výsledku reklamačného konania ešte pred jeho zahájením je spôsobilé 

odradiť spotrebiteľa od uplatnenia reklamácie.  

6. Odstúpenie od zmluvy 

2. „Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa 

prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky 

údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote 

doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na 

vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. ...” 

 Uvedená podmienka bola vyhodnotená opätovne ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu v 

právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Predmetná podmienka je v rozpore s 

ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia 

dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo 

dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za 

zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 

lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. 

7. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť 



 

1. „Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní 

odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý 

spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.” 

 Predmetná podmienka bola vyhodnotená taktiež ako neprijateľná vzhľadom na to, že predávajúci 

stanovil dlhšiu lehotu na vrátenie peňazí spotrebiteľovi po jeho odstúpení od zmluvy (15 dní) než ako 

definuje zákon č. 102/2014 Z. z. (14 dní). Uvedená podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona 

č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní 

odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho 

prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Predĺžením lehoty na vrátenie platieb 

(kontrolovaná osoba si vyhradzuje právo na vrátenie platieb do 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľa od 

zmluvy) dochádza k použitiu neprijateľnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko obmedzuje 

a vylučuje práva spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy. 

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 

5. „Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:“ 

6. „produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať“ 

7. „zmenila sa cena dodávateľa produktu“ 

8. „vystavená cena produktu bola chybná“ 

 Uvedené podmienky spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v 

neprospech spotrebiteľ, nakoľko zmena ceny, ktorá nastala po uzavretí zmluvy neoprávňuje predávajúceho 

odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je výrobok vystavený alebo inak 

pripravený na predaj; informácia o cene je jednou zo základných informácií, ktorá má byť spotrebiteľovi v 

zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. poskytnutá, pričom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 

102/2014 Z. z. informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a 

môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 

 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 účastník konania uviedol, že si uvedomuje zistené nedostatky, pričom ich aj v liste 

zo dňa 29.11.2018 uznal a zároveň poskytol aj vyjadrenie k príčine ich výskytu. Účastník konania ďalej 

uvádza, že vytknuté nedostatky odstránil. Záverom účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán zmenil 

napadnuté rozhodnutie v rozsahu uloženej sankcie tak, že predĺži dobu splatnosti pokuty, nakoľko účastník 

konania je v zlej finančnej situácii. Účastník konania žiada lehotu splatnosti predĺžiť do 28.01.2019. 

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

k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. 

Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia 

účastníka konania ako právne bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou 

presne a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa 

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

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

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

šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania 

za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 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. a) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu“. 



 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3“. 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie používať nekalé obchodné 

praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách“. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „každý spotrebiteľ má právo na výrobky  

a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho 

zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, 

dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa“. 

 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 povinností v zmysle vyššie 

uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona 

účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej 

zodpovednosti.    

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že 

predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez 

ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje 

kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinnosti 

predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa je iným správnym deliktom kontrolovanej 

osoby (nie priestupkom), kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Bolo predovšetkým 

povinnosťou účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností 

vyplývajúcich mu z právnych predpisov. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný 

poznať zákon a zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. 

vysvetľujúce nesplnenie povinností nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za tieto porušenia. Je 

preto právne irelevantné, či mal účastník konania k protizákonnému konaniu motív alebo nie. Odvolací 

orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie. Taktiež 

je podľa odvolacieho správneho orgánu zrejmé, že správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci, 

nakoľko vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností a pre posúdenie veci 

a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní čo najviac zodpovedali 

skutočnosti.    

 K argumentu účastníka konania, že vytknuté nedostatky odstránil, odvolací správny orgán 

poznamenáva, že uvedené síce hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je 

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

vnútorného trhu, v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a 

o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe 

ktorej by sa účastník konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej 

objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod 

prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 



 

 Odvolací orgán uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej podstaty 

týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením 

spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv 

priznaných mu zákonom. Odvolací orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, 

vystupuje spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje 

ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. Účastník konania je 

povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Odvolací orgán má za to, že v danom konaní správny orgán spoľahlivo zistil skutkový stav, výrok 

rozhodnutia dostatočne odôvodnil a pri vydávaní rozhodnutia postupoval v súlade s § 46 Správneho 

poriadku, v zmysle ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, 

musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu  a musí 

obsahovať predpísané náležitosti; v súlade s § 47 ods. 2 cit. zákona, nakoľko výrok obsahuje náležitosti 

predpokladané zákonom vrátane opisu skutku a určenia miesta a času zistenia nedostatkov, ktoré 

zabezpečujú nezameniteľnosť skutku s iným skutkom  ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď 

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri hodnotení 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie zisteného 

skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie 

správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený 

rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný 

zisteniami vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že 

účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na  

§ 3 ods. 1 a § 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. K uvedenému ešte odvolací správny orgán poznamenáva, že Správny 

poriadok zakotvuje povinnosť správneho orgánu v odôvodnení reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia 

účastníka konania k podkladu rozhodnutia. Právo na odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že správny 

orgán je povinný dať na každý argument účastníka konania podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej 

povinnosti správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto vždy posudzuje so zreteľom na 

konkrétny prípad. V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho orgánu nepochybné, že 

prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej voľnej úvahy. Správna 

úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho 

orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s 

prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. V danom prípade možno hovoriť aj o právomoci voľnej úvahy 

– diskrečná právomoc (discretionary power), na základe ktorej má správny orgán istý stupeň slobody pri 

prijímaní rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných rozhodnutí jedno, ktoré 

pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa odvolacieho orgánu 

rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej správnej úvahy.    

 Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Správny orgán je v zmysle ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný uložiť 

pokutu až do výšky 66 400 EUR. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu 

použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne 

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

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

bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť.  

 K výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny 

orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Odvolací orgán k uvedenému zároveň poznamenáva, že po 

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

sankcie, resp. na zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci 

stanovených kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 



 

spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení 

výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 

Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov 

v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol zrušiť uloženú sankciu, ani ju 

znížiť, 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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti (zlá 

finančná situácia; bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov) nie sú dôvodom pre zrušenie uloženej 

pokuty, resp. pre jej prehodnotenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím na kritériá pre 

určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací orgán považuje 

výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným nedostatkom. Bližšie zdôvodnenie výšky uloženej pokuty 

poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia. 

 Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane 

spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na 

ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. 

Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si 

splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  

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

jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.  

 V prípade záujmu o dohodu splácania uloženej pokuty formou splátkového kalendára je potrebné obrátiť 

sa na Odbor vymáhania pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie 

v Bratislave.               

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

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 povinností zo strany 

účastníka konania, ako predávajúceho, bolo spoľahlivo preukázané. V zmysle judikatúry rozhodovacej 

praxe súdov týkajúcej sa rozhodovania v správnych deliktoch (napr. NS 5Sžo/204/2010, NS 5Sžp/21/2011) 

orgán dozoru pri určovaní výšky sankcie prihliadol jednak na okolnosti viažuce sa na subjekt, samotný 

skutok a jeho následok, jednak na všetky štyri povinné hľadiská definované v ustanovení § 24 ods. 5 zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

 Odvolací orgán pri ukladaní výšky pokuty v prvom rade zobral do úvahy, že Ústava SR  

v čl. 13 ods. 1 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len zákonom alebo 

na základe zákona a v jeho medziach, prípadne medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 alebo nariadením 

vlády SR podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. Táto ústavná ochrana sa premieta v ochrane spotrebiteľa do 

konkrétneho ustanovenia, ktorého účelom je ochrániť spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by 

podnikateľ, resp. poskytovateľ služby sám spotrebiteľovi ustanovil. Účastník konania konal nad rámec 

zákona, resp. v rozpore s ním, keď spotrebiteľovi ukladal vo svojich OP povinnosti bez právneho dôvodu 



 

a uprel spotrebiteľovi právo na informácie. Zároveň účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľovi zneužil 

svoje postavenie silnejšej zmluvnej strany, keď do OP zakotvil neprijateľné podmienky. 

 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 predaji výrobkov postupovať 

tak, aby pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiaval všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto povinností je aj vytvorenie 

takých podmienok predaja výrobkov, ktoré rešpektujú zákaz ukladania povinnosti spotrebiteľovi bez 

právneho dôvodu. Účastník konania spotrebiteľovi ukladal vo svojich OP povinnosti bez právneho dôvodu 

nad rámec existujúcej právnej úpravy, čím mohlo dôjsť k ujme spotrebiteľa v prípade, ak predávajúci 

spotrebiteľa zaväzuje, aby v prípade zistenia poškodenia doručeného tovaru, spísal zápis o škode na 

zásielke. Zároveň mohlo byť spotrebiteľovi sťažené uplatnenie práva garantovaného právnymi predpismi 

na ochranu spotrebiteľa, a to jeho právo na odstúpenie od zmluvy a právo na uplatnenie reklamácie. 

Povinnosť stornovať objednávku výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom), ako aj zakotvenie 

zmluvnej pokuty pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, predstavujú požiadavky kladené 

spotrebiteľovi nad rámec zákona a predstavujú nezákonnú prekážku realizácie spotrebiteľových práv pri 

odstúpení od zmluvy, nakoľko tento v domnení potreby naplnenia požiadaviek kladených účastníkom 

konania, môže byť odradený od uplatnenia jeho práv vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z. z.. Podobne 

aj v prípade účastníkom konania nad zákon kladených požiadaviek pri uplatnení reklamácie doručiť 

predávajúcemu reklamovaný tovar v originálnom balení, ktorý nesmie javiť známky použitia, dochádza 

k značnému oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa, nakoľko tento je vopred odrádzaný od uplatnenia 

svojich zákonných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady. 

 Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, 

nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý, nakoľko účastník konania neuviedol na 

internetovej stránke www.doven.sk informáciu o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť 

účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha. Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

k naplneniu dikcie ustanovenia o upretí spotrebiteľovho práva na informácie došlo zároveň tým, že účastník 

konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa o právnom režime, v zmysle ktorého sa budú 

riadiť vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, keď uvádzal už zrušené právne predpisy, nakoľko 

v súčasnosti je platná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z., ktorý s účinnosťou od 13.06.2014 nahradil 

zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení 

neskorších predpisov a zákon 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, ktorý s účinnosťou od 

01.07.2007 nahradil zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

 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. Účastník 

konania v OP uvádzal na odstúpenie od zmluvy lehotu siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, 

čo je v rozpore s odbornou starostlivosťou. Po vyhodnotení charakteru nesprávnym spôsobom poskytnutej 

informácie sa jedná o dôležitý údaj, ktorý spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom rozhodovaní sa o tom, 

či odstúpi od zmluvy. Predmetná nesprávna informácia o dĺžke lehoty na odstúpenie od zmluvy je spôsobilá 

odradiť spotrebiteľa od odstúpenia od zmluvy, nakoľko tento v mylnom domnení jej uplynutia zotrváva 

v zmluvnom vzťahu s predávajúcim. Taktiež predĺžením lehoty na vrátenie platieb spotrebiteľovi pri 

odstúpení spotrebiteľa od zmluvy v rozpore s osobitnou právnou úpravou dochádza k znevýhodneniu 

právneho postavenia spotrebiteľa v predmetnom zmluvnom vzťahu a k vyhradeniu retenčného práva 

predávajúceho nad rozsah stanovený zákonom. Účastník konania zároveň v OP zakotvil aj ďalšie 



 

neprijateľné podmienky, ktoré umožňujú predávajúcemu zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) 

v prípade, ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať, ak sa zmenila cena dodávateľa tovaru alebo 

vystavená cena tovaru bola chybná; podmienky účastníka konania obmedzujú práva spotrebiteľa pri 

uplatnení zodpovednosti za vady výrobku, nakoľko umožňujú stanovenie výsledku reklamačného konania 

vopred. 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. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských 

zmluvných vzťahoch je pretavená do zákazu používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských 

zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola naplnená. Zakotvením predmetných neprijateľných 

zmluvných podmienok spotrebiteľ môže byť so zreteľom jemu prezentovaných dôsledkov uplatnenia jeho 

zákonných práv závažným spôsobom odradený od uplatnenia odstúpenia od zmluvy, resp. reklamácie.  

 Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa kritérií 

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

zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností 

predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, 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 povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení zákona 

o ochrane spotrebiteľa.  

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

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na informácie, ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania účastníka konania 

spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na informácie, ako aj práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, 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: 03240418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/a, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0057/99/2019  Dňa : 31.10.2019                                                         

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 – DREVONA MARKET s. r. o., sídlo: Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 

50 443 003, kontrola vykonaná dňa 11.07.2018 v prevádzkarni: Nábytok DREVONA, Michalská 73, 

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

Prešovský kraj, č. P/0362/07/18, zo dňa 02.01.2019, 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 200,00 EUR, slovom: dvesto eur, pre 

porušenie § 10a ods. 1 písm. k) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

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

poriadku takto 

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0362/07/18, zo dňa 02.01.2019 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

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

rozhodnutím uložil účastníkovi konania – DREVONA MARKET s. r. o., – peňažnú pokutu vo výške 200,- 

€, pre porušenie ustanovenia podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 11.07.2018 v prevádzkarni Nábytok DREVONA, 

Michalská 73, Kežmarok, zistené porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy, ak nie sú 

tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

stanovených osobitným predpisom. 

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 pred uzavretím zmluvy, ak nie sú tieto informácie zjavné 

vzhľadom na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o 

možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným 

predpisom, čo účastník konania porušil. 

Dňa 11.07.2018 v prevádzkarni Nábytok DREVONA, Michalská 73, Kežmarok, vykonali inšpektori 

SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri kontrole – pred uzavretím zmluvy (uskutočnením kontrolného nákupu v celkovej 

hodnote 24,00 €) bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou  informovaný o 

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

právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 391/2015 Z. z.“). 

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

spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. 

Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že zabezpečil okamžitú nápravu a odstránil nedostatky 

reklamačného poriadku, ktorý visí na viditeľnom mieste v predajni, kde zrozumiteľným spôsobom oznámi 

spotrebiteľom informáciu o možnostiach obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 



 

ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Účastník konania tiež uvádza, že potvrdzuje, že predmetný nedostatok 

nespôsobil zákazníkom žiadnu škodu a vzhľadom na uvedené žiada odvolací orgán o zrušenie rozhodnutia 

SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj. 

     K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania v podanom odvolaní zistený protiprávny skutkový 

stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v súvislosti 

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

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

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

zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi 

jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.  

Účastník konania porušil vyššie uvedené ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Porušené 

povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže cit. zákon priamo na predávajúceho, ktorým 

je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník konania, preto práve účastník konania 

zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti, tzn. že predávajúci za porušenie 

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

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

prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty.  

 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 preto či predmetný nedostatok spôsobil alebo nespôsobil spotrebiteľom nejakú škodu je z hľadiska 

postihu irelevantné a správny orgán preto pristúpil k uloženiu pokuty. Účastník konania je objektívne 

zodpovedný za zistený stav a námietky subjektívneho charakteru nemožno akceptovať ako odvolací dôvod. 

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

zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že účastník konania ako 

predávajúci zodpovedá za porušenie zákona bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez 

ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje 

kontrolnému orgánu prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinností 

predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa je iným správnym deliktom účastníka konania 

(nie priestupkom), kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Bolo predovšetkým povinnosťou 

účastníka konania prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinnosti vyplývajúcej mu z 

právnych predpisov. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a 

zabezpečiť na svojej prevádzke jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa 

riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. 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. 

Čo sa týka argumentu účastníka konania o odstránení zistených nedostatkov, odvolací orgán poukazuje 

na ust. § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého 

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

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

inšpektorátu. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov predstavuje 

povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným predpisom, spravidla 

ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto nemožno 

brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty. 

Čo sa týka žiadosti účastníka konania o zrušenie rozhodnutia SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský 

kraj odvolací orgán uvádza, že podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku má odvolací orgán povinnosť 

preskúmať 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. Pre odvolací orgán bolo preto dôležité najmä zistenie kontroly SOI, že v čase kontroly 

pretrvával protiprávny stav.  

 Odvolací orgán opätovne poukazuje na to, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na 

základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci; 

zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav 

zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. 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. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje, aby predávajúci v každom prípade zabezpečil splnenie 

všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bolo preto povinnosťou účastníka 

konania ako predávajúceho, a to bez ohľadu na rozsah jeho podnikateľskej činnosti, prijať potrebné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú 

z príslušných právnych predpisov, v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.  

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

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní dôvod na zrušenie 

alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur. 

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

konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených  

v § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. 

Odvolací orgán prihliadol na porušenie § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 

inšpektori SOI zistili, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou  informovaný o možnosti obrátiť 

sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – 

zákon č. 391/2015 Z. z. V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o 

zákonom taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu,  ktorým je zákon o 

alternatívnom riešení sporov. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo 

vzťahu k rozsahu informovania spotrebiteľov pred uzatvorením zmluvy. Účelom a zmyslom poskytnutia 

tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť 

sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, 

účinné, rýchle a spravodlivé postupy riešenia spotrebiteľských sporov. 

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

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

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania 

je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej 

pokuty za primeranú zistenému skutkovému stavu. Odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, že uložená 

sankcia sa približuje dolnej hranici sadzby a v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 0,3 % najvyššej 

sadzby, ktorú bolo možné uložiť. 

 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-03620718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0007/99/2019                                                           Dňa : 24.10.2019 

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 – HIROPRO, spol.          s r.o., so sídlom: Teplická 3376, Poprad 058 01, IČO: 

31 678 475, kontrola vykonaná dňa 12.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Železiarstvo HIROPRO, 

Teplická 3376, Poprad, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove 

pre Prešovský kraj, č. P/0317/07/18, zo dňa 03.12.2018, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 

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

v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 300,00 EUR, slovom: tristo eur, pre 

porušenie § 13 a vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

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

r o z h o d o l : 

napadnuté rozhodnutie m e n í  tak, že: 

znenie výroku  

„písomné informácie podľa § 11 ods. 1 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 268,98 €, u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 11 ods. 1 zákona 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka“ 

nahrádza znením: 

„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 268,98 €, u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,“  

 Ostatná časť výroku, vrátane uloženej sankcie ostáva bez zmeny. 

O d ô v o d n e n i e : 

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

pre Prešovský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – HIROPRO, spol. s r.o. – peňažnú pokutu 

vo výške 300,- €, pre porušenie ustanovení § 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 12.06.2018 u účastníka konania v prevádzkarni 

Železiarstvo HIROPRO, Teplická 3376, Poprad, zistené porušenie povinnosti predávajúceho písomné 

informácie podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Podľa ods. 2, ak 

sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0317/07/18 zo dňa 03.12.2018 ako aj 

konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, pričom zistil dôvod na jeho zmenu spočívajúcu v úprave právnej 

kvalifikácie zisteného porušenia povinnosti informovať spotrebiteľa pri predaji o spôsobe použitia a údržby 

výrobku. Odvolací orgán uvedené konanie subsumoval pod jemu prislúchajúce znenie skutkovej podstaty 

správneho deliktu. Zároveň v rozsahu uvedenej zmeny mení aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia tak, 

ako je uvedené v tomto rozhodnutí. Vykonaná zmena nezakladá dôvod na zbavenie sa zodpovednosti 

účastníka konania za porušenie zákona, nemá vplyv na spoľahlivo zistený skutkový stav a ani na výšku 

uloženej sankcie, nakoľko protiprávny skutkový stav zistený predmetnou kontrolou zostal v plnej miere 

zachovaný. Dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

 



 

Povinnosťou predávajúceho bolo zabezpečiť, aby písomne poskytnuté informácie podľa  

§ 12 ods. 2 boli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka čo účastník konania porušil. 

Dňa 12.06.2018 v prevádzkarni Železiarstvo HIROPRO, Teplická 3376, Poprad, vykonali 

inšpektori SOI kontrolu, ktorú prevádzkuje účastník konania. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 13, ak sa informácie 

uvedené v § 10a až § 12 zákona poskytujú písomne, musia byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, keď v čase kontroly bolo v ponuke pre spotrebiteľa zistených  sedem druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 268,98 €, u ktorého písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane 

spotrebiteľa nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, a to: 

Komínová redukcia s tesniacim povrazom DARCO 

- 3 ks rozmer 150/200 mm á 21,00 €/ks, 

- 2 ks rozmer 150/180 mm á 23,10 €/ks, 

- 2 ks rozmer 160/220 mm á 23,70 €/ks, 

- 1 ks rozmer 200/200 mm á 24,00 €/ks, 

- 1 ks rozmer 120/180 mm á 21,90 €/ks, 

- 2 ks rozmer 180/180 mm á 22,74 €/ks, 

- 1ks rozmer 180/200 mm  á 21,00 €/ks, u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia výrobku 

bola uvedená iba v cudzom jazyku v znení: „Instrukcja montažu System Przylaczy kominowych SPK-2,0. 

Przeznaczenie: System Przylaczy kominowych SPK-2,0 to przewodyspalinowe, wykonane w calości za 

stali czarnej DC01 gr 2,0 mm, oznaczone symbolem – CZ 2 .... Montaž: 1. Wykonač otwory w cześci dolnej 

komina ceramicznego umožiliwaiajace zainstalowanie elementów przylaca. 2. Zmontovac wkaldke 

jednoścenna WJ, wkladke dwuścienna WD lub wkladke katowa w kominie ceramicznym. 3. W kominach 

ceramicznych nalezy montowač... Uwaga:... „podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka 

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

spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.  

Vo svojom odvolaní účastník konania uvádza, že v kontrolovaných výrobkoch bola vo vnútri  obalu 

priložená písomná informácia o použití výrobku v cudzom jazyku výrobcu, pričom na obale výrobkov bola 

a je prilepená nálepka v slovenskom jazyku (účastník konania prikladá ako dôkaz fotografiu nálepky), 

pričom uvádza, že zákon nepredpisuje formu alebo spôsob ako a kde má byť priložený návod na použitie. 

Na otázku prítomným inšpektorom pri kontrole, či by nedošlo k porušeniu príslušných paragrafov, keby 

tam návod na obsluhu v cudzom jazyku nebol priložený bola deklarovaná odpoveď, že nie. Účastník 

konania nepovažuje výklad za správny, pretože prítomnosť dokumentov v cudzom jazyku nemôže byť 

chybou ako to SOI deklaruje. Ide vraj o bežný štandardný postup ako sa praktizuje aj u iných zahraničných 

dodávateľov a predajcov, keď v priložených návodoch sú uvedené texty okrem slovenčiny aj v ďalších 

piatich či desiatich jazykoch. Uvedený postoj inšpektorov, ale hlavne inštitúcie ako takej  účastník konania 

považuje za neobvyklý hlavne v tomto čase, keď sa čím ďalej tým viac uplatňuje globalizácia vo výrobných  

a obchodných vzťahoch. Osobitne tiež chce poukázať na konanie SOI, ktoré je v absolútnom protiklade 

s uvádzanými balíčkami čelných predstaviteľov našej vlády, ktorí ubezpečujú podnikateľské subjekty 

o korektnom prístupe kontrolných orgánov voči podnikateľským subjektom, kedy v prvom kole má dôjsť 

k poukázaniu na nedostatky a až pri opakovanom porušení povinnosti má byť použitý represívny 

prostriedok ako je pokuta. V závere odvolania účastník konania uvádza, že nechce zabíjať čas 

nezmyselnými polemikami k výkladu zákona, či ten alebo onen spôsob je správny, keď si v plnom rozsahu 

uvedomuje, že návody na použitie výrobkov v slovenskom jazyku sú nedeliteľnou súčasťou ich predaja, a 

dúfa že jeho zdôvodnenie odvolací orgán posúdi objektívne a hlavne korektne. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že v odvolaní neuvádza účastník konania skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali zistený skutkový stav. Námietky účastníka konania pokladá odvolací orgán za 

neopodstatnené, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie správneho orgán a ani na výšku pokuty. Pre správny 

orgán je rozhodujúce porušenie zákonných povinností, ktoré bolo spoľahlivo zistené vykonanou kontrolou 

SOI zo dňa 12.06.2018. Zo zaznamenaného skutkového stavu vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré 

spočívalo v tom, že účastník konania nesplnil povinnosť zabezpečiť predávané výrobky údajmi o spôsobe 

použitia a v kodifikovanej podobe štátneho jazyku. Správny orgán postupoval v zmysle ustanovení zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 



 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci má povinnosť 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 je predávajúci povinný uvádzať písomné informácie podľa § 

10a až § 12 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Uvedené povinnosti účastník konania v čase vykonanej kontroly inšpektorov SOI nesplnil. 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. Uvedenú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na 

predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania 

zodpovedá za zistený nedostatok na základe objektívnej zodpovednosti a bolo prvoradou povinnosťou 

účastníka konania zabezpečiť dodržiavanie zákonných predpisov na prevádzke. Okolnosti uvedené 

v podanom odvolaní sú subjektívneho charakteru a správny orgán na ne nemôže v správnom konaní 

prihliadať. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na inšpektormi SOI spoľahlivo zistený skutkový stav. 

K argumentu účastníka konania, že nepovažuje výklad správneho orgánu  za správny, pretože 

prítomnosť dokumentov v cudzom jazyku nemôže byť chybou ako to SOI deklaruje odvolací orgán uvádza, 

že prítomnosť návodu na použitie v žiadnom prípade nepovažuje za porušenie zákona, ale naopak dôvodom 

vyvodenia postihu v danom prípade je absencia návodu na použitie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. K fotografii nálepky, ktorú účastník konania zaslal ako dôkaz odvolací orgán uvádza, že prítomnosť 

nálepky na obale daných výrobkov nie je zaznamenaná v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly 

v prevádzkarni účastníka konania zo dňa  12.06.2018 a osoba prítomná pri kontrole absenciu takejto 

nálepky počas kontroly vo svojom vyjadrení k inšpekčnému záznamu nijakým spôsobom nespochybnila. 

K uvedenému odvolací orgán tiež uvádza, že informácie obsiahnuté na zaslanej  nálepke, v porovnaní 

s návodom od výrobcu v poľštine, ktorý bol priložený k výrobku, považuje odvolací orgán, čo sa týka 

rozsahu obsiahnutých informácii, za nedostatočné. 

Na námietku účastníka konania, že „na otázku prítomným inšpektorom pri kontrole, či by nedošlo 

k porušeniu príslušných paragrafov, keby tam návod na obsluhu v cudzom jazyku nebol priložený bola 

deklarovaná odpoveď, že nie“ odvolací orgán neprihliadal, nakoľko má za to, že inšpektori SOI nie sú pri 

vykonanej kontrole oprávnení hodnotiť zistené porušenia zákona a vyjadrovať k skutočnosti, či 

s účastníkom konania bude alebo nebude začaté správne konanie. 

 K ostatným námietkam odvolací orgán nevzhliadol ako k právne relevantným, nakoľko predmetné 

ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sa riadia princípom objektívnej zodpovednosti, t. j. účastník 

konania zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti prípadu, avšak 

niektoré jeho vyjadrenia boli subjektívneho charakteru; t. j. účastník konania zodpovedá za protiprávny 

výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI 

počas výkonu kontroly.  

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 



 

napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému 

skutkovému stavu. 

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

predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur. 

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

konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. 

Odvolací orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na porušenie povinností ustanovených  

v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. 

 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 7 druhov výrobkov 

obsahovalo písomne poskytované informácie o spôsobe použitia len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka. Absencia adekvátne poskytnutej informácie o spôsobe použitia môže ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa pri výbere konkrétneho výrobku, pričom nemožno opomenúť dôležitosť 

uvedených údajov v súvislosti s možným ohrozením zdravia spotrebiteľa. Nebezpečnosť ohrozenia zdravia 

spotrebiteľa je vzhľadom na povahu a účel výrobku o to vyšší, keďže nesprávnou montážou komínovej 

redukcie je zvýšené riziko požiaru resp. otravy spalinami. 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 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pričom za ich dodržiavanie 

zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania 

je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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

podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

     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-03170718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

 

Číslo : SK/0015/99/2019                                                           Dňa : 02.10.2019 

 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 – HLM, s.r.o., sídlo: Jakuba Haška 3, 950 47 Nitra, IČO: 35 977 477, právne 

zastúpený: ............................, kontrola internetového obchodu www.polovacky.com vykonaná dňa 

05.06.2018 v sídle spoločnosti HLM, s.r.o., Jakuba Haška 3, Nitra, proti rozhodnutiu Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0309/04/18 zo dňa 07.12.2018, 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 1 100,- EUR, slovom: jedentisícsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

1, § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a pre porušenie § 3 ods. 1 písm. h), l) a t) 

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto    

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj, č. P/0309/04/18 zo dňa 07.12.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj rozhodnutím 

uložil účastníkovi konania – HLM, s.r.o. - peňažnú pokutu vo výške 1 100,- €, pre porušenie povinností 

vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a pre porušenie povinností 

vyplývajúcich z § 3 ods. 1 písm. h), l) a t) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

102/2014 Z. z.“). 

 Inšpektormi SOI bola dňa 05.06.2018 vykonaná kontrola internetového obchodu www.polovacky.com 

v sídle spoločnosti HLM, s.r.o., Jakuba Haška 3, Nitra. Predmetná kontrola inšpektormi SOI bola zameraná 

na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 274/2018, na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 

102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej 

kontrole vnútorného trhu“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „OZ“). Predmetnou kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci porušil zákaz 

upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa; porušil zákaz používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách; účastník konania pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

žiadnym spôsobom neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 102/2014 Z. z.; neoznámil spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo 

služby podľa všeobecného predpisu; neoznámil spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; neuviedol na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať 

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

 Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie. 

 Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 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 neupierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o 

ochrane spotrebiteľa; nepoužívať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; poskytnúť 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; oznámiť 

spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného 

predpisu; oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov; uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 05.06.2018, t. j. v deň vykonania kontroly, boli zo strany inšpektorov SOI stiahnuté a vytlačené 

podklady z internetovej stránky www.polovacky.com: Obchodné podmienky (ďalej len „OP“), záložka 

O nás, Kontakt (príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.06.2018).  

 Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona 

o elektronickom obchode poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služieb na elektronickom zariadení 

poskytnúť, inšpektori SOI zistili, že na internetovej stránke www.polovacky.com chýbala informácia o 

názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha, čím účastník konania ako 

predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie. 

 Kontrolou obsahu OP bolo zistené, že v OP na stránkach internetového obchodu www.polovacky.com, 

ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti „Záverečné ustanovenia“ uvedené nasledovné: 

„... Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 

634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. ...“, čím 

účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko v súčasnosti je platná 

právna úprava - zákon 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, ktorý s účinnosťou od 01.07.2007 nahradil 

zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

 Na základe uvedeného účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať práva spotrebiteľa podľa 

§ 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie. Tým účastník konania 

porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 Kontrolou obsahu OP účastníka konania bolo zároveň zistené, že účastník konania porušil zákaz 

predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v časti 

„Stornovanie objednávok - predávajúcim“ a v časti „Vrátenie tovaru po zaplatení“ boli uvedené 

neprijateľné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

Stornovanie objednávok – predávajúcim 

„Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak: ... 

– ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo je už dlhší čas nedostupný – ak sa zmenila jeho cena (v takomto 

prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s Vami na ďalšom postupe). ...“ 

 Uvedená podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná, keďže je spôsobilá založiť hrubý nepomer 

medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 

druhá veta zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, 

ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho 

prevádzkových možnostiach. Zmena ceny, ktorá nastala po uzavretí zmluvy, neoprávňuje predávajúceho 

odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je výrobok vystavený alebo inak 

pripravený na predaj. Informácia o cene je podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. 

jednou zo základných informácií, ktorú je povinný predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná. Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. tvoria informácie uvedené v odseku 1 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 

Vrátenie tovaru po zaplatení 



 

„Kupujúci má právo podľa aktualizovaného zákona o zásielkovom obchode pri nevybalenom tovare (tovar 

musí byť v pôvodnom obale kompletný, nepoškodený a nepoužívaný!) odstúpiť od zmluvy do 7-mich 

pracovných dní. ...“ 

 Uvedená podmienka bola vyhodnotená opätovne ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu v 

právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Predmetná podmienka je v rozpore s 

ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia 

dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo 

dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 

„... Uhradená suma bude do päť dní po prevzatí vrátenej zásielky pripísaná na Váš účet. Prosím 

nezabudnite ho uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať. ...“ 

 Predmetná podmienka bola vyhodnotená taktiež ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu v 

právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko je v rozpore s ustanovením 

§ 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby 

podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo 

spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi 

nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

 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. 

 Po preverení obsahu a rozsahu informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy na 

diaľku bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., 

čím porušil ustanovenie § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 Posúdením predložených materiálov bolo tiež zistené, že účastník konania ako predávajúci pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

predtým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne spotrebiteľa nepoučil o zodpovednosti 

predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, keď v OP a iných informáciách 

obsiahnutých na internetovej stránke účastníka konania www.polovacky.com absentovala informácia o 

poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu. Týmto 

konaním účastník konania porušil ustanovenie § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 Kontrolou obsahu OP účastníka konania bolo taktiež zistené, že účastník konania si nesplnil povinnosť 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať 

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, keď účastník konania na internetovej stránke 

www.polovacky.com neoznámil spotrebiteľovi žiadnym spôsobom informáciu o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Účastník konania taktiež neuviedol 

na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tým účastník konania konal v rozpore 

s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z..   

 

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

rozsahu zodpovedá účastník konania. 

 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 

 V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že správny orgán dospel na základe vykonanej kontroly 

k nesprávnym skutkovým zisteniam, pričom následne vec nesprávne posúdil a na základe toho nezákonne 

rozhodol. Účastník konania poznamenáva, že správny orgán žiadnym spôsobom neprihliadol na mieru 

závažnosti a na to, že účastník konania následne odstránil zistené nedostatky, a to okamžite do 24 hodín. 

Účastník konania namieta, že správny orgán pri kontrole a posudzovaní jej výsledkov dostatočne 

nezohľadnil vo svojom rozhodnutí zistený skutkový stav. Správny orgán v zmysle zásad správneho konania 



 

hodnotí dôkazy samostatne, následne všetky dôkazy vo vzájomných súvislostiach, avšak hodnotenie 

dôkazov neznamená ľubovôľu správneho orgánu pri ich posudzovaní a rozhodovaní. Preto sa správny 

orgán musí zaoberať všetkými relevantnými dôkazmi, ako aj tvrdeniami účastníka a musí prihliadnuť na 

všetky okolnosti prípadu. Účastník konania nespochybňuje, že sa v čase kontroly SOI nachádzali na jeho 

internetovej stránke www.polovacky.com vytknuté pochybenia, ktoré mal do 30 dní napraviť. Účastník 

konania má za to, že odstránil zistené nedostatky do 24 hodín od kontroly vykonanej dňa 05.06.2018. 

Účastník konania ďalej argumentuje, že v ustanovení § 3 Správneho poriadku sú zakotvené základné zásady 

správneho konania. Základnou zásadou je zásada materiálnej pravdy, na základe ktorej musí rozhodnutie 

správneho orgánu vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Táto zásada je zakotvená 

nielen v § 3 ods. 4 Správneho poriadku, ale je premietnutá aj v ďalších ustanoveniach (§ 32 ods. 1, § 46, § 

47 ods. 3 Správneho poriadku). Z obsahu predmetnej zásady podľa vyjadrenia účastníka konania vyplýva, 

že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli náležite objasnené všetky rozhodujúce 

okolnosti dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia). Správny orgán musí tiež zabezpečiť, aby skutkové 

zistenia, ktoré vyplývajú z vykonaného dokazovania čo najviac zodpovedali skutočnosti (presnosť 

zistenia). K výške uloženej pokuty účastník konania uviedol, že pri ukladaní pokuty správny orgán 

prihliadol len na priťažujúce okolnosti, avšak opomenul zohľadniť všetky relevantné okolnosti v prospech 

účastníka konania. Účastník konania opakovane uvádza, že okamžite odstránil zistené nedostatky. Na 

základe vyššie uvedených tvrdení účastník konania žiada o zváženie a prehodnotenie všetkých skutočností, 

ktoré viedli správny orgán k uloženiu pokuty, nakoľko pre účastníka konania nie je takýto postih 

preventívny, pričom zároveň považuje uloženú pokutu za neadekvátne prísnu. Na dosiahnutie nápravy by 

postačovalo uloženie sankcie v nižšej sume. Účastník konania je toho názoru, že uloženie sankcie 

v rozmedzí od 50,- € do 150,- € by bolo primerané okolnostiam prípadu a súčasne aj zodpovedajúce 

požiadavke prevencie. Účastník konania je presvedčený, že vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti 

a dôvody je nesprávnym rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa neoprávnene postihnutý. Záverom 

účastník konania navrhuje, aby prvostupňový správny orgán v rámci autoremedúry, resp. odvolací orgán 

s prihliadnutím na skutkový a právny stav veci, okolnosti prípadu a všetky zásady správneho konania 

odvolaniu účastníka konania v celom rozsahu vyhovel, t. j. napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil, 

alternatívne, aby pristúpil k zníženiu výšky postihu. 

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

k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. 

Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia 

účastníka konania ako právne bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou 

presne a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa 

konanie účastníka konania správne právne posúdil ako rozporné so zákonom o ochrane spotrebiteľa a so 

zákonom č. 102/2014 Z. z.. Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali skutkový stav zistený kontrolou, príp. oprávnenosť uloženia sankcie zo strany 

prvostupňového správneho orgánu. Výsledky šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI 

v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania za nesplnenie povinností účastníka konania 

vyplývajúcich z § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane 

spotrebiteľa a z § 3 ods. 1 písm. h), l) a t) zákona č. 102/2014 Z. z.. Zároveň po preskúmaní obsahu 

napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom 

vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali z obsahu daného administratívneho spisu.     

 Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3“ 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci nesmie používať nekalé obchodné 

praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách“. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej 

kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, 

bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu 

a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa“. 

 Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. „predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a 



 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote 

a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3“. 

 Podľa § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/204 Z. z. „predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby 

podľa všeobecného predpisu“. 

 Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. „predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu“. 

 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 povinností v zmysle vyššie 

uvedených ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.. Uvedené povinnosti 

vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. viaže zákon o ochrane 

spotrebiteľa na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa účastník 

konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej 

zodpovednosti.    

 Niektoré z informácií, ktoré boli v danom prípade opomenuté zo strany účastníka konania, sú 

spotrebiteľmi zohľadňované v štádiu pred uzatvorením obchodnej transakcie, prípadne majú význam pre 

uplatňovanie si práv spotrebiteľa zo zmluvného vzťahu až po zakúpení výrobku. Pre posúdenie celého 

prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa 

a v zákone č. 102/2014 Z. z., ako aj charakter informácií, ktoré spotrebiteľovi neboli poskytnuté vôbec, 

príp. boli poskytnuté v neúplnej podobe. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených 

v inšpekčnom zázname zo dňa 05.06.2018.  

 K argumentom účastníka konania, že správny orgán dospel na základe vykonanej kontroly 

k nesprávnym skutkovým zisteniam, pričom následne vec nesprávne posúdil a na základe toho nezákonne 

rozhodol, odvolací správny orgán uvádza, že ich považuje za subjektívne, právne irelevantné a účelové 

s cieľom vyhnúť sa splneniu povinnosti uloženej účastníkovi konania rozhodnutím č. P/0309/04/18 zo dňa 

07.12.2018. 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 nedostatkov, ktoré 



 

zabezpečujú nezameniteľnosť skutku s iným skutkom  ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď 

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri hodnotení 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie zisteného 

skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie 

správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený 

rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný 

zisteniami vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že 

účastník konania porušil ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. c) 

zákona o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h), l) a t) zákona č. 102/2014 Z. z... A teda 

správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenie zákona. V postupe správneho 

orgánu nevzhliadol odvolací orgán žiadnu nezákonnosť. K uvedenému ešte odvolací správny orgán 

poznamenáva, že Správny poriadok zakotvuje povinnosť správneho orgánu v odôvodnení reagovať na 

návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu rozhodnutia. Právo na odôvodnenie 

rozhodnutia však neznamená, že správny orgán je povinný dať na každý argument účastníka konania 

podrobnú odpoveď. Splnenie zákonnej povinnosti správneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutie sa preto 

vždy posudzuje so zreteľom na konkrétny prípad. V prejednávanej veci je podľa odvolacieho správneho 

orgánu nepochybné, že prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie na základe zákonom povolenej 

voľnej úvahy. Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti 

rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná 

za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. V danom prípade možno hovoriť aj o 

právomoci voľnej úvahy – diskrečná právomoc (discretionary power), na základe ktorej má správny orgán 

istý stupeň slobody pri prijímaní rozhodnutia, pričom si môže vybrať z viacerých právne prijateľných 

rozhodnutí jedno, ktoré pokladá za najvhodnejšie. Na základe tohto zákonného zmocnenia, bolo podľa 

odvolacieho orgánu rozhodnutie vydané na základe zákonom povolenej správnej úvahy.    

 Odvolací orgán sa ďalej nestotožňuje ani s tvrdením účastníka konania, že správny orgán pri kontrole 

a posudzovaní jej výsledkov dostatočne nezohľadnil vo svojom rozhodnutí zistený skutkový stav. 

Z odôvodnenia rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že hlavným podkladom rozhodnutia bola kontrola 

vykonaná inšpektormi SOI dňa 05.06.2018, tak ako je to uvedené v samotnom odôvodnení rozhodnutia. 

Výstup z kontroly tvorí inšpekčný záznam, ktorý mal k dispozícii aj samotný účastník konania. Odvolací 

orgán považuje ďalej za potrebné uviesť, že podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku „V odôvodnení 

rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol 

vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 

rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k 

podkladom rozhodnutia.“ Cit. ustanovenie stanovuje správnemu orgánu povinnosť uviesť v odôvodnení 

rozhodnutia skutočnosti, ktoré boli pre rozhodnutie správneho orgánu podkladom. Správny poriadok v 

danom smere rieši materiálnu stránku veci, keď samotné podklady, z ktorých dané skutočnosti vychádzajú 

sú obsiahnuté v príslušnom spisovom materiáli, do ktorého má účastník konania možnosť v priebehu 

správneho konania nazrieť. Odvolaciemu orgánu však v tomto ohľade nedá nespomenúť, že prvostupňový 

správny orgán vo svojom rozhodnutí popísal postup správneho orgánu vychádzajúci z jednotlivých 

podkladov z chronologického hľadiska, keď bolo uvedené najskôr zistenie správneho orgánu vychádzajúce 

z inšpekčného záznamu a následne začatie správneho konania. Na základe uvedeného má odvolací orgán 

za to, že prvostupňový správny orgán presne uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a 

samotné podklady pre rozhodnutie sú súčasťou spisovej dokumentácie, čo je v súlade so zákonom. V 

prípade, ak mal účastník konania v priebehu konania záujem oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi, 

mohol využiť svoje právo na nazretia do spisu podľa ust. § 23 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého 

„Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 

výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s 

výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom“, pričom účastník konania svoje právo do vydania 

rozhodnutia nevyužil. Odvolací orgán taktiež uvádza, že kontrolou SOI sa zisťuje skutkový stav vyskytujúci 

sa na mieste v čase výkonu kontroly a jeho následné zaznamenanie do inšpekčného záznamu. Výkon 

kontroly bol uskutočnený štandardným postupom súladným so všeobecne záväznými právnymi predpismi 



 

upravujúcimi právomoci SOI. O výsledkoch vykonanej kontroly zameranej na preverenie súladu verejne 

prístupných OP a informácií zverejnených na internetovej stránke účastníka konania www.polovacky.com 

s príslušnými právnymi predpismi, riadne zdokumentovanými v inšpekčnom zázname, bol účastník 

konania riadne oboznámený, pričom pri prerokovaní záveru kontroly konateľ účastníka konania žiadnym 

spôsobom nenamietal ani spôsob, ako ani priebeh a výsledky kontroly. Na základe uvedeného má odvolací 

orgán za to, že tvrdenia účastníka konania uvádzané v odvolaní sú účelové s cieľom zbaviť sa objektívnej 

zodpovednosti za preukázané porušenie zákona. Odvolací orgán má tiež za to, že nie je dôvod na zrušenie 

napadnutého rozhodnutia, nakoľko správny orgán postupoval v súlade so zákonmi. Prvostupňový správny 

orgán nekonal ani v rozpore so zásadou súčinnosti v správnom konaní, splnil si všetky svoje zákonné 

povinnosti a účastníkovi konania v žiadnom prípade neuprel možnosť vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia. 

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.. Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že 

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

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

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

Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z. neumožňuje kontrolnému orgánu prihliadnuť na 

žiadne subjektívne aspekty. Zistené porušenie povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. je iným správnym deliktom kontrolovanej osoby (nie priestupkom), 

kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Bolo predovšetkým povinnosťou účastníka konania 

prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov. 

Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť na svojej 

prevádzke jeho dodržiavanie. Okolnosti ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinností nemajú 

právny význam pri otázke zodpovednosti za tieto porušenia. Je preto právne irelevantné, či mal účastník 

konania k protizákonnému konaniu motív alebo nie. 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 námietkam účastníka konania, že okamžite odstránil zistené nedostatky, a to do 24 hodín od vykonanej 

kontroly, odvolací správny orgán poznamenáva, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany účastníka 

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

kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, 

v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich 

príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch 

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

účastník konania dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej 

zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia výšky 

uloženej pokuty.  

 Odvolací orgán zároveň uvádza, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje 

za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.. 

K naplneniu skutkovej podstaty týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku 

porušenia povinností zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že 

poškodením spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových 

práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej 

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

o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.. 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.  

 K tvrdeniam účastníka konania, ktoré sa týkajú zásady materiálnej pravdy v správnom konaní, odvolací 

orgán uvádza, že táto zásada je zakotvená v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku. Odvolací orgán 

uvádza, že správny orgán prvého stupňa neporušil zásadu materiálnej pravdy, ktorá je jednou z nosných 



 

atribútov práva na spravodlivé konanie. Podstatou zásady materiálnej pravdy je spoľahlivo zistený stav, 

ktorý by mal byť podmienkou každého rozhodnutia vo veci. Stanovisku zistenia nie absolútnej, ale 

relatívnej pravdy, a to v miere potrebnej na rozhodnutie, bez dôvodných pochybností, sa prikláňa absolútna 

väčšina odborníkov z oblasti procesnoprávnych predpisov rôznych odvetví. Zavádzajúce ustanovenie  

§ 32 ods. 1 Správneho poriadku o presnom a úplnom zistení skutočného stavu treba vykladať  

v súlade so súčasnými tendenciami procesného práva ako celku, ale aj obmedzeniami, ktoré stanovujú 

ostatné, rovnocenné zásady, ako napr. zásada rýchlosti, hospodárnosti, právnej istoty. Odvolací orgán 

zastáva názor, že prvostupňový správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci bez dôvodných 

pochybností, nakoľko vykonal všetky zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností a pre 

posúdenie veci a zároveň zabezpečil, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní čo najviac 

zodpovedali skutočnosti. Odvolací orgán má taktiež za to, že správny orgán prvého stupňa neporušil ani 

jednu z najdôležitejších zásad nielen správneho konania, ale aj právneho poriadku ako celku, t. j. zásadu 

zákonnosti (princíp legality) a nekonal nad rámec zákona. Odvolací orgán tiež poznamenáva, že 

prvostupňový správny orgán nekonal ani v rozpore so základným prameňom tejto zásady v slovenskom 

právnom poriadku, tzn. Ústavou SR.  

 Pre správny orgán je relevantné, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z.. 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.  

 

 Účastník konania v odvolaní namieta, že správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadol len na priťažujúce 

okolnosti, avšak opomenul zohľadniť všetky relevantné okolnosti v prospech účastníka konania, že 

považuje uloženú pokutu za neadekvátne prísnu, že na dosiahnutie nápravy by postačovalo uloženie sankcie 

v rozmedzí od 50,- € do 150,- €, čo by bolo primerané okolnostiam prípadu a súčasne aj zodpovedajúce 

požiadavke prevencie, 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 zrušenie uloženej 

sankcie, resp. na zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci 

stanovených kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení 

výšky pokuty postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 

Správneho poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov 

v skutkovo zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol zrušiť uloženú sankciu, ani ju 

znížiť, 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. Účastníkom konania uvádzané skutočnosti 

(neadekvátne prísna výška pokuty; bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov) nie sú dôvodom pre 

zrušenie uloženej pokuty, resp. pre jej prehodnotenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti s prihliadnutím 

na kritériá pre určenie výšky postihu, hlavne na charakter a závažnosť protiprávneho konania, odvolací 



 

orgán považuje výšku uloženej pokuty za primeranú zisteným nedostatkom. Bližšie zdôvodnenie výšky 

uloženej pokuty poskytol odvolací orgán v ďalšej časti tohto rozhodnutia. 

 Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane 

spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z. a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri 

určovaní výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací 

orgán neprihliadal. Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, 

správny orgán si splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom 

stanovenom rozsahu.  

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

jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.  

 Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom 

alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za 

opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur“. 

 Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/204 Z. z. „orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa § 15 

ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur“. 

 Odvolací správny orgán sa stotožňuje s vyjadrením prvostupňového správneho orgánu uvedeným 

v napadnutom rozhodnutí, že v predmetnej veci ide o vec správneho trestania. Právne predpisy, ktoré 

zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov, neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za 

súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych 

deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom 

predpise, ktorý je svojím obsahom najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). 

Pri absencii výslovnej právnej úpravy je teda potrebné na základe analógie legis  použiť tzv. absorpčnú 

zásadu, v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého „ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný 

trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri 

treste prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh 

trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dolné 

hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia 

z nich“. V zmysle vyššie uvedeného sa za najprísnejšie postihnuteľný správny delikt bude považovať ten, 

za ktorý je možné uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží 

sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené bola teda v danom prípade 

pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

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

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 za porušenie 

povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur, za opakované porušenie počas 12 

mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona „pri určení výšky pokuty sa 

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

porušenia povinnosti“.  

 Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, 

nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý, nakoľko účastník konania neuviedol na 

internetovej stránke www.polovacky.com informáciu o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť 

účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha. Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že 

k naplneniu dikcie ustanovenia o upretí spotrebiteľovho práva na informácie došlo zároveň tým, že účastník 

konania ako predávajúci nesprávne informoval spotrebiteľa o právnom režime, v zmysle ktorého sa budú 

riadiť vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, keď uvádzal už zrušený právny predpis, nakoľko 

v súčasnosti je platná právna úprava - zákon 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, ktorý s účinnosťou 

od 01.07.2007 nahradil zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

 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. Účastník 

konania v OP uvádzal na odstúpenie od zmluvy lehotu siedmich pracovných dní, čo je v rozpore s odbornou 

starostlivosťou. Po vyhodnotení charakteru nesprávnym spôsobom poskytnutej informácie sa jedná 

o dôležitý údaj, ktorý spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom rozhodovaní sa o tom, či odstúpi od 

zmluvy. Predmetná nesprávna informácia o dĺžke lehoty na odstúpenie od zmluvy je spôsobilá odradiť 

spotrebiteľa od odstúpenia od zmluvy, nakoľko tento v mylnom domnení jej uplynutia zotrváva 

v zmluvnom vzťahu s predávajúcim. Účastník konania zároveň v OP zakotvil aj ďalšie neprijateľné 

podmienky, ktoré umožňujú predávajúcemu zrušiť uskutočnenú objednávku alebo časť objednávky 

v prípade, ak sa zmenila cena tovaru; podmienka, podľa ktorej si účastník konania ako predávajúci 

jednostranne vyhradzuje vrátenie platieb bankovým prevodom, ktorá v prípade ak spotrebiteľ použil iný 

spôsob platby, môže spotrebiteľovi spôsobiť pri uplatnení jeho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy 

ťažkosti, prípadne ho od odstúpenia od zmluvy aj odradiť (spôsob vrátenia týchto prostriedkov predstavuje 

pre spotrebiteľa dôležitú informáciu, ktorú spotrebiteľ zohľadňuje pri kvalifikovanom rozhodovaní sa 

o tom, či odstúpi od zmluvy). 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. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej 

strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je pretavená do zákazu používania neprijateľných 

obchodných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola naplnená. 

Zakotvením predmetných neprijateľných zmluvných podmienok spotrebiteľ môže byť so zreteľom jemu 

prezentovaných dôsledkov uplatnenia jeho zákonných práv závažným spôsobom odradený od uplatnenia 

odstúpenia od zmluvy.  

 

 Pri určovaní výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že spotrebiteľ ako kupujúci má právo 

na úplné a pravdivé poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.. Je nevyhnutné, aby mal 

spotrebiteľ už v čase rozhodovania sa o kúpe tovaru alebo služby čo najúplnejšie a neskreslené informácie. 

Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, 

a teda uzavretím zmluvy na diaľku. Správny orgán vyhodnotil porušenie vyššie uvedených povinností zo 

strany účastníka konania ako závažné, a to nielen vzhľadom na charakter informácií, ktoré predávajúci 

opomenul poskytnúť spotrebiteľom, ale aj s ohľadom na záväzný charakter predmetných informácií 

a skutočnosť, že môžu byť zmenené iba so súhlasom oboch zmluvných strán. V procese rozhodovania sa 

spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre 

zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že nebolo 

rešpektované právo spotrebiteľa na úplné informácie pred uzavretím zmluvy mimo prevádzkových 

priestorov. Neposkytnutie formulára na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi môže mať za následok, že 

spotrebiteľ v dôsledku nevedomosti nevyužije jedno zo svojich zákonom priznaných práv, a to právo 

odstúpiť od zmluvy napriek tomu, že s výrobkom nebude spokojný. Orgán dozoru prihliadol pri 

rozhodovaní i na skutočnosť, že spotrebiteľ v dôsledku neuvedenia informácií obsiahnutých 

v ustanoveniach § 622 a § 623 OZ nemá vedomosť o tom, aké má práva zo zodpovednosti za vady 

v závislosti od charakteru (odstrániteľná/neodstrániteľná vada), resp. počtu odstrániteľných vád, čo môže 

viesť k značnej svojvôli predávajúceho určovať spôsob vybavenia reklamácie i v prípade, keď podľa 

zákona právo voľby patrí práve spotrebiteľovi. Následkom absencie informácie ohľadne možnosti obrátiť 

sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v určitých prípadoch došlo taktiež k porušeniu práva 

spotrebiteľa na informácie. Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov 

riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne,  

resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi 

spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva 



 

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

bol o tejto možnosti riadne informovaný pred uzavretím zmluvy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. t) 

zákona č. 102/2014 Z. z.. 

 V dôsledku vyššie popísaného protiprávneho konania nebol dosiahnutý účel a cieľ zákona  

č. 102/2014 Z. z., a to poskytnutie ochrany spotrebiteľovi ako znevýhodnenej strane pri uzatváraní zmluvy 

na diaľku. Účastník konania v danom prípade nezabezpečil minimálny štandard ochrany spotrebiteľa 

garantovaný zákonom č. 102/2014 Z. z..  

 Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa kritérií 

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

zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností 

predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, 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 a zákonom č. 102/2014 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúce mu 

z kogentných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z..  

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

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na informácie, ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania účastníka konania 

spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na informácie, ako aj práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, 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: 03090418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/0058/99/2019                                                          Dňa : 26.09.2019 

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 – HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 88/10, 058 01 Poprad, IČO: 

45 957 061, kontrola vykonaná dňa 24.01.2018  a dňa 20.06.2018, v prevádzkarni Správca bytových domov 

HRAD SLOVAKIA, Murgašova 90/5, Poprad, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0330/07/18, zo dňa 12.12.2018, ktorým bola podľa 

ustanovenia § 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 ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) a § 18 ods. 4, 

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

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

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, č. P/0330/07/18, zo dňa 12.12.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

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

rozhodnutím uložil účastníkovi konania – HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o. – peňažnú pokutu vo výške 

1.000,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) a § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

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

Inšpektormi SOI pri kontrole vykonanej dňa 24.01.2018 a dňa 20.06.2018, v prevádzkarni účastníka 

konania Správca bytových domov HRAD SLOVAKIA, Murgašova 90/5, Poprad, bolo zistené, že tento 

porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie; vybaviť 

reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

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.“ 

V zmysle ustanovenia § 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 druhej strane vo výroku tohto rozhodnutia ako aj v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že 

kontroly boli vykonané v sídle účastníka konania Murgašova 90/5, Poprad, pričom správne má byť 

uvedené, že kontroly boli vykonané v prevádzkarni účastníka konania Murgašova 90/5, Poprad. Uvedená 

oprava nemá žiaden vplyv na právne účinky napadnutého rozhodnutia. 

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

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý 

umožňuje ich riadne použitie; vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo 

účastník konania porušil. 

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24.01.2018 a dňa 20.06.2018, zameranej aj na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. Po 650/17 zistené, že účastník 

konania ako správca nezabezpečil dodržiavanie povinnosti v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie, ku 

ktorému došlo tým, že účastník konania ako správca bytového domu Dom polyfunkčnej vybavenosti, L. 

Svobodu 4885, 058 01 Poprad – Juh v rozpore s ustanovením § 8a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého ak správca ukončí svoju činnosť, je povinný 

30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových 



 

priestorov v dome správu o svojej činnosti, týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, 

ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za 

plnenia a zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového 

správcu, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ako správca, ktorý končí svoju činnosť, nepredložil 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti, týkajúcej sa tohto domu 

a neodovzdal všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu 

prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia a zároveň nepreviedol zostatok majetku vlastníkov na účtoch 

v banke na účty nového správcu v lehote 30 dní pred skončením činnosti, najneskôr v deň skončenia 

činnosti, teda 31.01.2016, čím neposkytol službu v súlade so zákonnými podmienkami a teda riadne. 

Vykonanou kontrolou bolo tiež zistené, že účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 4 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ako poskytovateľ služieb – správca bytového domu 

Dom polyfunkčnej vybavenosti L. Svobodu 4885, 058 01 Poprad – Juh, reklamáciu vyúčtovania nákladov 

za užívanie bytu/NP a plnenia spojené s ich užívaním za obdobie 01.01.2015 – 31.12.2015 uplatnenú 

vlastníkom bytu v bytovom dome dňa 27.06.2016 v časti chýbajúcej položky Vyúčtovanie 2014 – úhrada 

poplatku a z toho vyplývajúceho navýšenia sumy došlých platieb na sumu 585,07 €, nevybavil najneskôr 

do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

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 výpoveď zo zmluvy o výkone správy, ktorá mu bola 

doručená, nenaplnila zákonom stanovené náležitosti písomnej výpovede a preto sa v uvedenej veci 

rozhodol podať žalobu na príslušný Okresný súd. Účastník konania ďalej uvádza, že predmetom kontroly 

SOI o porušení daného ustanovenia malo byť aj posúdenie právoplatnosti ukončenia Zmluvy o výkone 

správy. 

Účastník konania ďalej uviedol, že sa nedopustil porušenia ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko odpoveď na reklamáciu bola predložená inšpektorom, čím došlo k preukázaniu 

odpovede v zákonom stanovenej lehote. 

Účastník konania tiež poukazuje na to, že počas celej doby výkonu kontroly bol súčinný, predkladal 

doklady aj keď neboli súčasťou spotrebiteľského podnetu, pričom inšpektori pri kontrole zistili, že ročné 

vyúčtovanie, ktoré bolo obsahom spotrebiteľského podnetu, bolo vyhotovené riadne a spotrebiteľom 

nebola spôsobená žiadna škoda. 

Účastník konania tiež  uvádza, že správny orgán nepostupoval v súlade s ustanovením § 20 ods. 13 

zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko predmetom sťažnosti spotrebiteľa bola reklamácia ročného 

vyúčtovania, nie postup pri odovzdávaní správy. 

Záverom žiada účastník konania o prehodnotenie rozhodnutia vrátane výšky sankcie. 

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

účastníka konania má za to, že účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, 

ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní 

nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu 

prvostupňového rozhodnutia. 

Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: „Správca je povinný najneskôr 

do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej 

činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave 

spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré 

súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a 

opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak správca končí 

svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a 

odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu 

prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia. Zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na 

účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva.“. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa: „predávajúci je povinný zabezpečiť predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie“. 



 

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;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je 

povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 

3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 

technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po 

určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno 

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má 

právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“ 

K námietke účastníka konania, že výpoveď zo zmluvy o výkone správy, ktorá mu bola doručená, 

nenaplnila zákonom stanovené náležitosti písomnej výpovede a preto sa v uvedenej veci rozhodol podať 

žalobu na príslušný Okresný súd, ako aj, že predmetom kontroly SOI o porušení daného ustanovenia malo 

byť aj posúdenie právoplatnosti ukončenia Zmluvy o výkone správy, odvolací správny orgán uvádza, že za 

účelom overenia tvrdených skutočností listom zo dňa 06.08.2019, Výzva na predloženie dôkazov, vyzval 

účastníka konania na objektívne preukázanie skutočnosti, že prebieha súdne konanie o určenie neplatnosti 

právneho úkonu, pričom účastník konania listom zo dňa 11.09.2019, Doplnenie k rozhodnutiu, uviedol, že 

k predmetnému podaniu žaloby o neplatnosti právneho úkonu z kapacitných dôvodov nepristúpil. 

Vzhľadom na uvedené, odvolací správny orgán považuje predmetnú námietku za irelevantnú. Čo sa týka 

posúdenia právoplatnosti ukončenia Zmluvy o výkone správy, k tomu odvolací správny orgán uvádza, že 

o neplatnosti právnych úkonov sú oprávnené rozhodovať jedine súdy SR a preto na uvedené tvrdenia 

nemožno prihliadnuť. 

K námietke účastníka konania, že sa nedopustil porušenia ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko odpoveď na reklamáciu bola predložená inšpektorom, čím došlo k preukázaniu 

odpovede v zákonom stanovenej lehote, odvolací správny orgán uvádza, že vytknuté porušenie ustanovenia 

§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa týka iba časti chýbajúcej položky Vyúčtovania 2014 – úhrada 

preplatku reklamácie uplatnenej dňa 27.06.2016. Zvyšnú časť reklamácie – nesprávna suma pri položke 

Správa bola vybavená v zákonom stanovenej lehote zamietnutím. 

Odvolací správny orgán k námietke účastníka konania v zmysle ktorej podľa jeho názoru správny orgán 

nepostupoval v súlade so zákonom uvádza, že kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného 

stavu so stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. 

Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 

vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Zároveň v tejto súvislosti dodávame, že kontrola bola 

vykonaná v súlade s právnymi predpismi a prvostupňový správny orgán správne posúdil skutkový stav, 

účastník konania počas celého správneho konania nepredložil jediný dôkaz, ktorý by preukazoval opak 

a preto správny orgán trvá na tom, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe objektívne zistených 

skutočností zaznamenaných v inšpekčnom zázname, ktoré neboli žiadnym spôsobom hodnoverne 

a preukázateľne spochybnené. 

Zároveň uvádzame, že Slovenská obchodná inšpekcia je pri svojej činnosti viazaná zásadou zákonnosti, 

teda zásadou viazanosti právom, ktorá stanovuje povinnosť správneho orgánu postupovať v správnom 

konaní zákonným spôsobom tak, aby sa napĺňal účel, na ktorý si ho štát zriadil, teda na zabezpečenie 

ochrany právom chránených záujmov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predmetná zásada bola v plnej miere 

naplnená, keď správny orgán postupoval v zmysle jeho kompetencií zakotvených v zákone č. 128/2002 Z. 

z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v  znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon  č. 128/2002 Z. z.). Podľa § 4 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. a)  citovanej právnej úpravy 

správny orgán kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov s odkazom na zákon č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle § 2 písm. a) kontrolou zisťuje, či 

výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vrátane 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. 

a), g), h) zákona č. 128/2002 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u 

právnických osôb predávajúcich výrobky alebo poskytujúcich služby zisťuje nedostatky pri výkone 

kontroly podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. ( a teda kontroluje vnútorný trh podľa osobitných 

predpisov), využíva podnety spotrebiteľov a ukladá pokuty, a preto, sa správny orgán zameral kontrolou aj 



 

na preverenie plnenia povinností účastníka konania vplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov. Jediným cieľom kontroly správneho orgánu bolo zabezpečenie efektívnej 

ochrany spotrebiteľa (všeobecného) pri poskytovaní služieb účastníkom konania ako správcom.  

Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany účastníka 

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

kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorej „Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené 

nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a 

o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.“. Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na 

základe ktorej by sa účastník konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, 

zbavil svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani 

dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. Odvolací orgán v tejto súvislosti taktiež poukazuje na to, že 

účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez 

ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu 

došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu 

správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Účastník konania je povinný po 

celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu 

spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci 

skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty partia medzi 

ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto 

protiprávny následok reálne hrozí. 

K námietke účastníka konania, že zistené porušenia nemali žiadne následky 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. Je zákonnou povinnosťou predávajúceho 

konať vždy tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona o ochrane spotrebiteľa a iných právnych 

predpisov.  

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona 

o ochrane spotrebiteľa ako aj porušenie ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, dostatočne 

a spoľahlivo preukázané, pričom účastníkom konania uvádzané skutočnosti nemohol správny orgán 

vyhodnotiť ako okolnosti, ktoré by ho zbavovali jeho objektívnej zodpovednosti za kontrolou zistený 

protiprávny stav a ktoré by odôvodňovali zrušenie napadnutého rozhodnutia. 

Čo sa týka výšky pokuty samotný zákon neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. 

pokarhanie, upozornenie a pod. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sú štátne 

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

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

povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. 

K výške pokuty odvolací orgán zároveň 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, správny orgán prvého stupňa náležite zohľadnil, čo sa odzrkadľuje aj 

vo výške uloženej sankcie. Účastníkovi konania bola uložená pokuta, 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. Uloženú sankciu považuje odvolací správny 

orgán za primeranú, uloženú v súlade so zásadou materiálnej rovnosti vyjadrenou v ust. § 3 ods. 5 

Správneho poriadku, pričom pokuta v danej výške zároveň spĺňa nielen represívno-výchovnú, ale aj 

preventívnu funkciu. 



 

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

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní dôvod na zrušenie 

alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá za primeranú 

zistenému skutkovému stavu. 

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

predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur. 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. 

 Pri určení výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej  

v § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h) citovaného zákona tým, že 

nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie. 

 Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že účastník konania je z titulu výkonu 

jeho činnosti povinný zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie ako 

aj zachovávať a dodržiavať požadovanú úroveň odbornej starostlivosti voči spotrebiteľom, ktorí vystupujú 

vo vzťahu k účastníkovi konania ako slabšia strana a sú neraz vystavovaní svojvôli predávajúceho resp. 

poskytovateľa služby. Uložená pokuta je vo vzťahu k porušeniu zákonných povinností účastníka konania a 

z hľadiska možných následkov viac ako primeraná. 

Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na charakter protiprávneho konania, závažnosť 

porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti, ktorými sú poškodenie práv spotrebiteľa pri 

nedodržaní povinnosti vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že predávajúci, ktorý 

spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené 

podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, ako aj povinnosti uložené zákonom ohľadom 

vybavovania reklamácií. Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

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

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

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu, charakteru a rozsahu porušenia zákona. Účastník konania 

je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 

sa na ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán považuje výšku uloženej 

pokuty za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

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

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

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

30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: SK57 

8180 0000 0070 0006 5068, VS-03300718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/a, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

Číslo : SK/0110/99/2019                                                            Dňa : 25.10.2019 

     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 – Hung Dao Van, miesto podnikania: Humenská 21, 040 11 Košice-Západ, 

IČO: 41 510 933, kontrola vykonaná dňa 06.11.2018 v prevádzkarni – Lilly fashion – textil, obuv, kabelky, 

Kósu-Schoppera 2, Rožňava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0395/08/18, zo dňa 14.02.2019, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona 

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 800 EUR, slovom: osemsto 

eur, pre porušenie § 12 ods. 2 a § 13 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa § 59 ods. 2 správneho 

poriadku takto  

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0395/08/18, zo dňa 14.02.2019 potvrdzuje.  

O d ô v o d n e n i e : 

     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Košiciach pre Košický kraj 

rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Hung Dao Van – peňažnú pokutu vo výške 800,- €, pre porušenie 

povinností vyplývajúcich z ust. § 12 ods. 2 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 06.11.2018 v prevádzkarni – Lilly fashion– textil, 

obuv, kabelky, Kósu-Schoppera 2, Rožňava, zistené, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona 

o ochrane spotrebiteľa porušil povinnosť zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené 

údajom o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, o spôsobe údržby a informáciami podľa 

osobitného predpisu - Vyhláška MH SR č.84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných 

častiach obuvi, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 

o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 

a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011) v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 

1007/2011“) a povinnosť zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

     Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

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

2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

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

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne 

označené údajom o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, o spôsobe údržby a informáciami 

podľa osobitného predpisu (Vyhláška MH SR č.84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých 

v hlavných častiach obuvi; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných 

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, 

ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 

2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení); zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a 

až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 

čo účastník konania porušil. 

Dňa 06.11.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach 

pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Lilly fashion – textil, obuv, kabelky, Kósu-Schoppera 

2, Rožňava.  



 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinností 

predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, 

o spôsobe údržby výrobku a informáciami podľa osobitného predpisu, keď v čase kontroly sa v ponuke na 

predaj nachádzalo 11 druhov výrobkov (9 druhov ikebany z umelých kvetov, z toho 1 druh ikebany 

z umelých kvetov odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, 1 druh smútočná kytica z umelých 

kvetov v celofáne, 1 druh kytička z umelých kvetov tulipány) v celkovej hodnote 321,38 eur, ktoré neboli 

označené údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, 4 druhy výrobkov (kotníkové 

čižmičky zateplené, modré zateplené topánky, čierne topánky zimné, snehule čierne) v celkovej hodnote 

124,88 eur, ktoré neboli označené údajom o  materiálovom zložení (ďalej „MZ“) v zmysle osobitného 

predpisu (Vyhláška MH SR č.84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi) 

a 3 druhy textilných výrobkov (detské rukavice z pleteniny, dámsky pulóver MISS BLUE, dámsky pulóver 

RYS DIDI) v celkovej hodnote 197,40 eur, ktoré neboli označené informáciami o materiálovom zložení 

výrobkov v zmysle osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o 

názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a 

iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) a naviac detské rukavice neboli 

označené ani údajom o  výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a o spôsobe údržby. 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:  

IKEBANY A KYTICE: 

- 3 ks Ikebana z umelých kvetov á 6,50 €/ks – spolu 19,50 €, 

- 1 ks Ikebana z umelých kvetov á 8,99 €/ks – spolu 8,99 €, 

- 1 ks Ikebana z umelých kvetov á 6,99 €/ks – spolu 6,99 €, 

- 5 ks Ikebana z umelých kvetov á 14,99 €/ks – spolu 74,95 €, 

- 1 ks Ikebana z umelých kvetov á 7,99 €/ks – spolu 7,99 €, 

- 4 ks Ikebana z umelých kvetov DT 1285 á 5,00 €/ks – spolu 20,00 €, 

- 1 ks Ikebana z umelých kvetov á 19,99 €/ks – spolu 19,99 €, 

- 1 ks Ikebana z umelých kvetov á 14,99 €/ks – spolu 14,99 €, 

- 2 ks Ikebana z umelých kvetov á 17,99 €/ks – spolu 35,98 €, 

- 51 ks Smútočná kytica z umelých kvetov v celofáne á 2,00 €/ks – spolu 102,00€, 

- 10 ks Kytička z umelých kvetov tulipány á 1,00 €/ks – spolu 10 €. 

OBUV: 

- 2 ks Kotníkové čižmičky zateplené á 14,99 €/ks – spolu 29,98 €, 

- 3 ks Modré zateplené topánky á 8,99 €/ks – spolu 26,97 €, 

- 2 ks Čierne topánky zimné á 13,99 €/ks – spolu 27,98 €, 

- 5 ks Snehule čierne á 7,99 €/ks – spolu 39,95 €. 

TEXTILNÉ VÝROBKY: 

- 20 ks Detské rukavice z pleteniny bez obalu á 0,50 €/ks – spolu 10,00 €, 

- 10 ks Dámsky pulóver MISS BLUE á 4,99 €/ks – spolu 49,90 €, 

- 25 ks Dámsky pulóver RYS DIDI á 5,50 €/ks – spolu 137,50 €. 

     Taktiež bolo zistené, že na 8 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 680,39 € neboli údaje 

o materiálovom zložení uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čím účastník konania porušil § 

13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť, ak sa informácie 

uvedené v § 10a až § 12  poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

Pri kontrole bolo taktiež zistené, že v čase kontroly  sa v ponuke  na predaj nachádzalo 8 druhov 

textilných výrobkov, u ktorých je podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci povinný uvádzať 

písomne poskytované informácie podľa § 12 ods. 2 zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

(dámsky pulóver BLUE WORD, dámsky pulóver ten kie, dámsky pulóver 6753 J&X, mikina ten kie, 

dámsky sveter NEW COLLECTION, pánske nohavice CATENVIN, pánske nohavice CTM MODX, 

pánske rifle HARPIA HP – F 2065-1) v celkovej hodnote 680,39 €, a u ktorých boli zistené nedostatky v 

plnení informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytovanej informácie  o  materiálovom zložení 

výrobkov (ďalej „MZ“) v zmysle osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 

1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov 



 

etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení), t.j. informácie 

podľa § 12 ods. 2 zákona len v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S uvedenými 

nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:   

- 18 ks Dámsky pulóver BLUE WORD á 6,99 €/ks – spolu 125,82 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 95 % 

cotton, 5 % lycra, 

- 8 ks Dámsky pulóver ten kie á 5,99 €/ks – spolu 47,92 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: cotton, 

pamuk, polyester, chýbalo hmotnostné percento obsiahnutých vlákien, 

- 4 ks Dámsky pulóver art. 6753 J&X á 9,50 €/ks – spolu 38,00 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 60% 

wool, 35% polyester, 5% elastan, 

- 9 ks Mikina ten kie á 6,99 €/ks – spolu 62,91 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 100 % 

cotton, 

- 6 ks Dámsky sveter NEW COLLECTION á 13,99 €/ks – spolu 83,94 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 75 % 

acrylic, 10 % viscose, 5 % alpaca, 10%  wool, 

- 6 ks Pánske nohavice CATENVIN á 17,99 €/ks – spolu 107,94 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 98% 

cotton, a druhé vlákno v MZ nie je v súlade s prílohou k nariadeniu keď je uvedené 2 % 

spandex, 

- 6 ks Pánske nohavice CTM MODX á 12,99 €/ks – spolu 77,94 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 98% 

cotton, a druhé vlákno v MZ nie je v súlade s prílohou k nariadeniu keď je uvedené 2 % 

spandex, 

- 8 ks Pánske rifle HARPIA HP-F 2065-1 á 16,99 €/ks – spolu 135,92 €, 

MZ nie je uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka keď bolo uvedené takto: 72% 

cotton, 26% poliester a tretie vlákno v MZ nie je v súlade s prílohou k nariadeniu keď je 

uvedené 2 % spandex. 

     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 obsah inšpekčného záznamu z kontroly SOI, na 

základe ktorého bola uložená pokuta ako aj vydané Rozhodnutie č. P/0395/08/18 sú zmätočné a postavené 

na nespoľahlivo zistenom stave. Uvádza, že nesúhlasí s nesplnením povinnosti predávajúceho podľa § 13, 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomné poskytované informácie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka s poukazom na osobitný predpis – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 

– pri kontrole boli tieto nedostatky zistené u 8 druhov textilných výrobkov. Účastník konania ďalej uvádza, 

že správny orgán neprihliadol na ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré upravuje 

možnosť poskytovania informácií aj v priloženom návode, a z ktorého vyplýva, že predávajúci je povinný 

pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej 

služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku  a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 

nesprávneho použitia, montáže  alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku 

súvisiacom s poskytovanou službou.  

Účastník je názoru, že z uvedeného znenia § 11 vyplýva, že o materiálovom zložení odevu možno 

informovať kupujúceho aj príbalovým letákom, ktorý je nutné predložiť pred uzavretím zmluvy. 

Z inšpekčného záznamu na strane 3 odsek TEXTILNÉ VÝROBKY hneď z prvej vety vyplýva, že 

u textilných výrobkov boli kontrolované všité etikety. Účastník konania ďalej uvádza spôsoby označovania 

textilných výrobkov v zmysle Nariadenia, podľa ktorého je možné textilné výrobky označovať viacerými 

spôsobmi, etiketou, iným označením či spoločnou etiketou, čo uvádza aj SOI na svojej webovej stránke. 

Na predávaných textilných výrobkoch je vraj okrem všitej etikety pripevnená aj ďalšia etiketa, zväčša 

papierová, ale aj umelohmotná. Pojem „označenie etiketou“ nie je v nariadení upravené bližším spôsobom, 



 

ale ustanovuje to, aby etiketa bola pripevnená na textilný výrobok, čo podľa účastníka konania 

v skutočnosti aj splnené bolo, keďže na inkriminovaných predávaných textilných výrobkoch bola 

pripevnená aj umelohmotná etiketa, ktorá obsahovala materiálové zloženie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, a ktorá bola nastrelená k výrobku umelohmotným vláknom. Účastníkovi konania nie je 

jasné prečo boli kontrolované iba všité etikety a na iné označenie pripevnené k textilným výrobkom 

kontrola neprihliadala. Účastník konania namieta to, že z obsahu inšpekčného záznamu žiadnym spôsobom 

nevyplývalo, že by sa v čase kontroly v prevádzkarni  nachádzal aj preklad uvedených informácií 

v akejkoľvek forme, keďže boli kontrolované len všité etikety. Účastník konania žiada o zrušenie 

prvostupňového rozhodnutia z dôvodu , že pokuta bola uložená na nesprávne podloženom základe. 

     K tomu odvolací orgán uvádza, že preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci  

v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný 

a následne správne právne posúdený. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní odvolací orgán 

vyhodnotil ako subjektívne. Účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, 

ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní 

nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie alebo zmenu 

prvostupňového rozhodnutia. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností 

uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.  

Podľa § 12 ods. 2 predmetného zákona „Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, 

o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo 

údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou 

službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.“  

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa „Ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, 

musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.“  

     Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na informácie a porušenia 

práva spotrebiteľa na ochranu jeho zdravia, čím bol znížený rozsah práv spotrebiteľa, ktoré mu garantuje 

zákon o ochrane spotrebiteľa. Uvedená zákonná povinnosť účastníka konania splnená nebola, keďže pri 

kontrole bolo zistené, že 11 druhov výrobkov nebolo označených údajom o výrobcovi alebo aj dovozcovi 

alebo dodávateľovi; 4 druhy výrobkov neboli označené údajom o  materiálovom zložení v zmysle 

osobitného predpisu (Vyhláška MHSR č.84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných 

častiach obuvi), 3 druhy textilných výrobkov neboli označené informáciami o  materiálovom zložení 

výrobkov v zmysle osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o 

názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a 

iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 

96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení) a naviac 1 druh výrobku - detské 

rukavice neboli označené ani údajom o  výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a o spôsobe 

údržby Ďalej bolo zistené, že došlo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa tým, že spotrebiteľ nemal pri 8 druhoch 

textilných výrobkov k dispozícii informácie materiálovom zložení daných textilných výrobkov 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Účastník konania musí spĺňať všetky podmienky podnikania, 

ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej 

činnosti.  

Námietky účastníka konania vyhodnotil odvolací orgán ako námietky 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. Čo 

sa týka námietky účastníka konania, ktorý uviedol, že dotknuté druhy textilných výrobkov boli označené 

údajmi o materiálovom zložení v súlade s požiadavkami platnej a účinnej právnej úpravy, odvolací správny 

orgán uvádza, že na uvedenú námietku nie je možné prihliadnuť, nakoľko materiálové zloženie musí byť 

uvedené na etikete alebo uvedené iným spôsobom (napríklad natlačené na vnútornej strane oblečenia) 

podmienkou je, že označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. Odvolací správny 

orgán zároveň uvádza, že ak je to uvedené na etikete, tá musí byť pevne pripevnená na výrobku.  



 

Uvedené vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných 

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením. 

Umelohmotnú či papierovú etiketu nastrelenú k výrobku umelohmotným vláknom nemožno považovať za 

pevne pripevnenú k výrobku a takéto označenie nemožno považovať za trvalé, keďže bežným použitím 

výrobku by takáto etiketa nemala dlhú trvácnosť a bola rýchlo znehodnotená. Umelohmotná či papierová 

etiketa nastrelená k výrobku umelohmotným vláknom teda vyžadované podmienky uvedené vyššie 

nespĺňa, keďže takáto etiketa je určená skôr na dodatočné informácie o výrobku, výrobcovi, EAN kóde, či 

umiestnenie cenovky atď. a pred použitím výrobku sa odstraňuje.  

Podľa článku 14 Nariadenia „Etikety a iné označenia“ textilné výrobky sa označujú etiketou alebo iným 

označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných 

výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj 

pevne pripevnené. Podľa čl. 3 písm. g) a h) Nariadenia „označenie etiketou“ je umiestňovanie požadovanej 

informácie priamo na textilný výrobok pripevnením etikety; „iné označenie“ označenie je uvedenie 

požadovanej informácie priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením 

alebo akoukoľvek inou technológiou aplikácie. Podľa čl. 16/3. Označenie etiketou alebo iné označenie sú 

v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na 

trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. Z dikcie práva Európskej únie je 

jednoznačne zrejmé, že textilné výrobky je potrebné označiť informáciami o materiálovom zložení v jazyku 

členského štátu a predmetné informácie musia byť trvalo pripevnené k textilnému výrobku, čo však v 

danom prípade nebolo splnené. 

 Odvolací správny orgán zároveň uvádza, že v zmysle citovaného článku 16 ods. 3 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 zo dňa 27.09.2011 sú označenia etiketou alebo iné 

označenia v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátu, na ktorého území sa textilné výrobky 

sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. Slovenská republika na 

základe vnútroštátneho právneho predpisu, t. j. zákona o štátnom jazyku, akceptuje len etikety v úradnom 

jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. Z uvedeného tak jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho plniť si 

informačnú povinnosť u textilných výrobkov v úradnom jazyku daného členského štátu, kde sú textilné 

výrobky sprístupňované, v tomto prípade v SR teda v slovenčine. 

Vo vzťahu k možnosti zrušiť pokutu v napádanej časti a následnému zníženiu výšky pokuty odvolací 

orgán uvádza, že po preskúmaní rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo nenašiel dôvod na jej 

zrušenie ani zníženie. Zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, blízko 

minimálnej sadzby, pričom v percentuálnom vyjadrení pokuta dosahuje cca 1,2 % z celkovej sumy určenej 

na uloženie postihu. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu 

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

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

neodôvodnené rozdiely. Odvolací orgán je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach 

rozhodoval podobne, pričom táto požiadavka platí aj pre samotné ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, 

že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, 

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

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

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

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

predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským subjektom (predávajúcim), 

ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v prípade účastníka konania. Odvolací orgán 

preto nemohol nepotvrdiť rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení sankcie. 

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

protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník 

konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. Odvolací orgán trvá na kontrolných 

zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 06.11.2018.  

     Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený a 

jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní dôvod na 

zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. 



 

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

predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 €.  

     Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliadlo na charakter aj závažnosť 

protiprávneho konania účastníka konania.  

Odvolací orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané 

výrobky boli zreteľne označené údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi, nakoľko kontrolou 

bolo zistené, že tieto chýbali u 12 druhov výrobkov.  

Taktiež bolo zohľadnené porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne 

označené informáciami podľa osobitného predpisu (Vyhláška MH SR č.84/2008 Z. z. o označovaní 

materiálov použitých v hlavných častiach obuvi), nakoľko kontrolou bolo zistené, že u 4 druhov výrobkov 

chýbali informácie o materiálnom zložení.   

Taktiež bolo zohľadnené porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne 

označené informáciami podľa osobitného predpisu, nakoľko kontrolou bolo zistené, že u 3 druhov 

výrobkov nezabezpečil označenie údajmi o materiálovom zložení výrobkov v zmysle osobitného predpisu 

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 

označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica 

Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 

10. 2011) v platnom znení), u 1 druhu výrobku účastník konania nezabezpečil označenie údajom o spôsobe 

jeho údržby a vzhľadom na to, že účastník konania uvádzal písomne poskytované informácie v zmysle 

osobitného predpisu len v cudzom jazyku u 8 druhov textilných výrobkov. 

Nesplnením informačných povinností účastníka konania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli 

porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. Absencia 

označenia zloženia textilných výrobkov ako aj absencia označenia zloženia textilných výrobkov 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, najmä 

s prihliadnutím na skutočnosť, že kontrolovanými výrobkami boli výrobky, pri ktorých dochádza 

k priamemu styku s ľudskou pokožkou. V prípade, ak by si spotrebiteľ zakúpil daný výrobok, na ktorého 

textilné vlákno by mal napríklad kožnú alergiu, mohlo by to mať vplyv aj na jeho zdravie. Neinformovaním 

spotrebiteľa o materiálovom zložení výrobkov v štátnom jazyku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku 

spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku, či nevhodným používaním výrobku. Informácia o materiálovom 

zložení je navyše dôležitou hlavne v štádiu rozhodovacieho procesu spotrebiteľa pri kúpe ponúkaného 

výrobku, pretože údaj o materiálovom zložení vypovedá o vlastnostiach predávaných výrobkov, na ktoré 

spotrebiteľ často prihliada. Chýbajúce informácie o výrobcovi alebo dovozcovi či dodávateľovi slúžia 

spotrebiteľovi ako základné kritériá pri rozhodovaní pre kúpu konkrétneho výrobku. Informácia 

o výrobcovi – značka výrobku, môže pre spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality. Z hľadiska miery 

zavinenia odvolací orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona 

o ochrane spotrebiteľa, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených 

podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

     Pri posudzovaní výšky pokuty odvolací orgán prihliadol na skutočnosť, že rozhodujúcimi 

skutočnosťami, ktoré správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty, bol charakter informácií, pri 

ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj množstvo a celková hodnota výrobkov, 

ktoré nespĺňali podmienky predaja, ktorú možno považovať za značne vysokú. 

     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-03950818. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Bajkalská 21/A, pošt. prieč. 29, 827 99  Bratislava 

Číslo : SK/0044/99/2019                                                           Dňa : 21.10.2019 

 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 – Kaprár, s.r.o., sídlo: Jiráskova 399/19, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48 187 

712, kontrola vykonaná dňa 18.07.2018 a dňa 03.08.2018 v prevádzkarni Rybárske potreby, Priemyselná 

1, Žiar nad Hronom, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj, č. P/0348/06/2018 zo dňa 20.12.2018, 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 650,- EUR, slovom: 

šesťstopäťdesiat eur, pre porušenie § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa 

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

podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

r o z h o d o l : 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0348/06/2018 zo dňa 20.12.2018 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e : 

 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre Banskobystrický 

kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Kaprár, s.r.o. – peňažnú pokutu vo výške 650,- €, pre 

porušenie ustanovenia § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

 Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 18.07.2018 a dňa 03.08.2018 v prevádzkarni účastníka 

konania Rybárske potreby, Priemyselná 1, Žiar nad Hronom zistené, že tento porušil povinnosť stiahnuť 

z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby; 

porušil povinnosť zabezpečiť, ak sa informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

poskytujú písomne, aby tieto boli pri výrobkoch uvedené aj v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

nakoľko v ponuke predaja sa nachádzali celkom 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 1 443,40 €, u ktorých 

nebol zabezpečený preklad písomných informácií o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

z nesprávneho použitia výrobkov z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka 

a porušil povinnosť označiť výrobky jednotkovou cenou.  

 Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. 

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

rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Podľa ods. 2, ak 

sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

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

rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre 

svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby; uvádzať písomne 

poskytované informácie podľa § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka; označiť výrobky jednotkovou cenou; čo účastník konania porušil. 

 Dňa 18.07.2018 a dňa 03.08.2018 v prevádzkarni Rybárske potreby, Priemyselná 1, Žiar nad Hronom 

vykonali inšpektori SOI kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 107,43 € po uplynutí doby spotreby, čím účastník 

konania porušil § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť 

stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň 

spotreby. Išlo konkrétne o výrobky:  

- 13 ks 100 ml Master mix spray á 3,- € v celkovej hodnote 39,- € s určenou dobou spotreby do 

05/2017, 



 

- 6 ks Potrava pre ryby pineaple á 2,90 € v celkovej hodnote 17,40 € s určenou dobou spotreby do 

31.12.2017, 

- 3 ks 150 g Hook boiles á 3,50 € v celkovej hodnote 10,50 € s určenou dobou spotreby do 02.04.2016, 

- 2 ks 50 g Popup special á 4,99 € v celkovej hodnote 9,98 € s určenou dobou spotreby do 06/2018, 

- 13 ks 500 ml Aroma liquid á 2,35 € v celkovej hodnote 30,55 € s určenou dobou spotreby do 

04.12.2017 a 23.12.2017. 

 Zároveň bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď pri výkone 

kontroly bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov spolu v celkovej 

hodnote 1 443,40 €, u ktorých boli informácie o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

z nesprávneho použitia výrobkov uvedené len v 11 cudzojazyčných mutáciách (napr. z anglického jazyka 

„... A. Warnings ... Notice on use ... B. Maintenance ...“ – č. l. 18 spisu) a nie v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka. S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov: 

- 2 ks Navijak DAIWA CROSSCAST CARP SP 5000 LD QD á 99,90 € v celkovej hodnote 199,80 €, 

- 4 ks Navijak DAIWA BLACK WIDOW 5000 LDA á 79,90 € v celkovej hodnote 319,60 €, 

- 4 ks Navijak DAIWA BLACK WIDOW 25A á 72,- € v celkovej hodnote 288,- €, 

- 4 ks Navijak DAIWA EMBLEM 35 SCW 5000 LD QD á 159,- € v celkovej hodnote 636,- €.   

 Ďalej bolo inšpektormi SOI zistené porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, keď pri výkone kontroly bolo zistené, že pri 24 druhoch výrobkov nebola uvedená jednotková 

cena napriek tomu, že sa u nich táto povinnosť vyžaduje. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v 

ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov: 

- 0,5 l krmivo booster frankfurtská klobása á 6,50 €, 

- 0,5 l krmivo booster korenená pečeň á 5,30 €, 

- 0,5 l krmivo booster pomaranč a chilli á 6,50 €, 

- 0,5 l krmivo lososový proteín á 5,10 €, 

- 3 kg kaprárske krmivo ananás á 6,50 €, 

- 3 kg kaprárske krmivo mušľa á 6,50 €, 

- 3 kg kaprárske krmivo slivka á 6,50 €, 

- 3 kg kaprárske krmivo vanilka á 6,50 €, 

- 3 kg krmivo balt mix halibut á 5,50 €, 

- 3 kg krmivo balt mix citrón á 5,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix patentka larve á 7,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix kalmar á 7,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix pečeň á 7,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix frankfurt á 7,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix tigrí orech á 7,50 €, 

- 5 kg krmivo balt mix medová pálenka á 7,50 €, 

- 800 g návnada na ryby haldorado á 4,20 €, 

- 2 kg návnada na ryby turbo black á 6,90 €, 

- 900 g návnada na ryby fermentx á 3,50 €, 

- 3 kg K3 big fish krmivo, 

- 3 kg návnada pre ryby kŕmne pelety banán á 6,80 €, 

- 3 kg návnada pre ryby kŕmne pelety med á 6,80 €, 

- 3 kg návnada pre ryby kŕmne pelety ananás á 6,80 €, 

- 3 kg návnada pre ryby kŕmne pelety tigrí orech á 6,80 €. 

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

rozsahu zodpovedá účastník konania. 

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

zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky. 

 Vo svojom odvolaní účastník konania nepopiera, že z jeho strany došlo k porušeniu vyššie uvedených 

ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom však ale s prihliadnutím na rozsah a závažnosť porušenia 

uvedených zákonných ustanovení namieta výšku uloženej pokuty. Pokutu vo výške 650,- € považuje za 

neprimerane prísnu. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že všetky nedostatky zistené vykonanou 



 

kontrolou boli bezprostredne odstránené. Účastník konania si je vedomý skutočnosti, že okamžité 

odstránenie nedostatkov ho nezbavuje zodpovednosti za zistené porušenie zákona, avšak podľa jeho 

vyjadrenia by mala byť táto skutočnosť zohľadnená pri určovaní výšky pokuty. Zároveň účastník konania 

uvádza, že správny orgán by mal v skutkovo obdobných prípadoch rozhodovať rovnako. V tejto súvislosti 

účastník konania priložil ako prílohu k odvolaniu nasledovné rozhodnutia: - rozhodnutie Inšpektorátu SOI 

v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0326/06/16 zo dňa 18.01.2017, v ktorom za porušenie 

ustanovenia § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa bola podnikateľskému subjektu uložená pokuta vo 

výške 200,- €, a to v prípade, kedy až 34 druhov výrobkov nebolo označených informáciou o jednotkovej 

cene; - rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0221/07/17 zo dňa 

13.10.2017, v ktorom za porušenie ustanovenia § 6 ods. 3 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa bola 

podnikateľskému subjektu uložená pokuta vo výške 300,- €. Účastník konania zastáva názor, že po sčítaní 

uložených pokút by bola súhrnná pokuta za porušenie ustanovenia § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa vo výške 500,- €, t. j. v nižšej sadzbe, než aká bola uložená nemu. Aj z uvedeného 

dôvodu účastník konania navrhuje, aby odvolací správny orgán odvolaniu účastníka konania vyhovel, a aby 

znížil uloženú pokutu. V opačnom prípade by podľa vyjadrenia účastníka konania nastal stav, že za 

skutkovo obdobné prípady by boli uložené pokuty v rozdielnych výškach. Účastník konania taktiež 

namieta, že povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 650,- € negatívne ovplyvní jeho majetkové pomery 

a finančnú situáciu. Záverom účastník konania navrhuje, aby odvolací orgán zmenil napadnuté rozhodnutie, 

a to tak, že účastníkovi konania zníži uloženú pokutu. Pokuta uložená v zníženej výške bude dostatočne 

plniť preventívny, výchovný a represívny charakter.   

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

k predmetnej veci nezistil dôvod na zrušenie rozhodnutia a ani na prehodnotenie výšky uloženej pokuty. 

Čo sa týka skutočností uvedených v odvolaní účastníka konania, odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia 

účastníka konania ako právne bezpredmetné a subjektívne, ktoré ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou 

presne a spoľahlivo zistené porušenie zákona. Odvolací orgán má za to, že správny orgán prvého stupňa 

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

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

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

šetrenia uskutočneného zo strany inšpektorov SOI v predmetnej veci odôvodňujú postih účastníka konania 

za nesplnenie povinností účastníka konania vyplývajúcich z § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Zároveň po preskúmaní obsahu napadnutého rozhodnutia odvolací orgán zistil, že správny 

orgán prvého stupňa sa dostatočným spôsobom vyrovnal s tvrdeniami účastníka konania, ktoré vyplývali 

z obsahu daného administratívneho spisu.    

 Podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu 

spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky 

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu“. 

 Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, „ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, 

musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 

grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické 

veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách“.   

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

výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo 

o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho 

použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s 

poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na 

požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho 

nemožno označiť“. 

 Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou 

cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou“. 

 Predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom požadovaným všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená kontrolovať. Postup inšpektorov 

SOI pri výkone kontrolnej činnosti vrátane pôsobnosti SOI a oprávnení inšpektorov SOI, upravuje zákon 

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



 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu“), 

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

kontrola inšpektorov SOI spočívala v porovnaní zisteného skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. 

ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam, z ktorého musí 

byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z inšpekčného 

záznamu bolo zrejmé zameranie kontroly, ako aj zistený skutkový stav. Inšpektori spísali inšpekčný záznam 

z vykonanej kontroly, postupovali pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi, vychádzali len 

z vlastných zistení, objektívne zistili a posúdili skutkový stav, k osobe prítomnej pri kontrole sa správali 

nepredpojato a korektne. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého 

jednoznačne vyplýva porušenie povinností v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viaže citovaný zákon na 

predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. zákona účastník konania, preto práve účastník konania 

zodpovedá za zistené nedostatky na základe objektívnej zodpovednosti.  

 Účastník konania zistené nedostatky nepopiera, uvedomuje si svoju zodpovednosť za porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán v danej súvislosti dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, tzn. že 

predávajúci za porušenie zákona zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez 

ohľadu na okolnosti, za ktorých k porušeniu zákona došlo. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je 

rozhodujúci skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Uvedené správne delikty patria 

medzi ohrozovacie delikty, a preto nie je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto 

protiprávny následok reálne hrozí. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje správnemu orgánu 

prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Odvolací orgán je toho názoru, že účastník konania ako 

predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie, rovnako aj zaškoliť svojich 

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

vysvetľujúce nesplnenie povinností, nemajú právny význam pri otázke zodpovednosti za tieto porušenia. 

Je preto právne irelevantné, či mal účastník konania k protizákonnému konaniu motív alebo nie. 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 argumentom účastníka konania, že všetky nedostatky zistené vykonanou kontrolou boli bezprostredne 

odstránené, a že táto skutočnosť by mala byť zohľadnená pri určovaní výšky pokuty, odvolací správny 

orgán uvádza, že odstránenie zistených nedostatkov zo strany účastníka konania síce hodnotí pozitívne, 

avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva 

z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, v zmysle ktorého: „Kontrolovaná osoba 

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

opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu“. 

Vzhľadom na uvedené nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania dodatočným zosúladením 

skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie. 

Uvedená skutočnosť nepredstavuje ani dôvod prehodnotenia výšky uloženej pokuty. 

 Odvolací orgán poznamenáva, že SOI ako orgán dozoru účastníka konania v prvom rade sankcionuje za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. K naplneniu skutkovej podstaty 

týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však zdôrazniť, že poškodením 

spotrebiteľa zo strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv 

priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti 

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

spotrebiteľa. 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. 



 

 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 nedostatkov, ktoré 

zabezpečujú nezameniteľnosť skutku s iným skutkom  ako aj v súlade s § 47 ods. 3 cit. zákona, keď 

v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správny orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na 

rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri hodnotení 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Odvolací orgán uvádza, že právne posúdenie zisteného 

skutkového stavu patrí správnemu orgánu, ktorý je oprávnený urobiť si o veci úsudok na základe aplikácie 

správneho uváženia (§ 47 ods. 3 Správneho poriadku) a v súlade s aplikáciou zásady oficiality je oprávnený 

rozhodovať o tom, či správne konanie v danej veci začne (o dispozícii s konaním). Je pritom viazaný 

zisteniami vyplývajúcimi z obsahu administratívneho spisu. Z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že 

účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. A teda 

správny orgán konal plne v súlade so zákonom, keď prihliadnuc na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o uložení pokuty za zistené porušenia zákona. 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.   

 Účastník konania v odvolaní zároveň poukazuje na rozhodnutie Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj č. P/0326/06/16 zo dňa 18.01.2017, v ktorom za porušenie ustanovenia § 14a ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa bola podnikateľskému subjektu uložená pokuta vo výške 200,- €, a to 

v prípade, kedy až 34 druhov výrobkov nebolo označených informáciou o jednotkovej cene a na 

rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0221/07/17 zo dňa 13.10.2017, 

v ktorom za porušenie ustanovenia § 6 ods. 3 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa bola podnikateľskému 

subjektu uložená pokuta vo výške 300,- €, pričom po sčítaní uložených pokút by bola súhrnná pokuta za 

porušenie ustanovenia § 6 ods. 3, § 13 a § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vo výške 500,- €, t. j. 

v nižšej sadzbe,  než aká bola uložená nemu. K uvedenému odvolací správny orgán poznamenáva, že 

účastník konania opiera svoje stanovisko o staršie rozhodnutia SOI. V rozhodnutí Inšpektorátu SOI 

v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0326/06/16 zo dňa 18.01.2017 bol účastník konania 

(.......................) sankcionovaný za porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

keď 34 druhov výrobkov nebolo označených informáciou o jednotkovej cene a v rozhodnutí Inšpektorátu 

SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0221/07/17 zo dňa 13.10.2017 bol účastník konania 

(............) sankcionovaný za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 3 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

keď účastník konania nestiahol z trhu 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 7,- € po uplynutí ich doby 

spotreby a zároveň ponúkal spotrebiteľom na predaj 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 74,10 €, 

u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka. V horeuvedených rozhodnutiach, na ktoré poukazuje účastník konania, bol zistený 

odlišný skutkový stav než v prejednávanom prípade. Z uvedeného dôvodu považuje odvolací orgán poukaz 

účastníka konania na predmetné rozhodnutia za irelevantný. Na základe uvedeného má odvolací správny 

orgán za to, že pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený predovšetkým rozsah porušenej povinnosti, 

keďže v napadnutom rozhodnutí č. P/0348/06/2018 zo dňa 20.12.2018 bolo zistené väčšie množstvo 



 

nedostatkov vo vyššej celkovej hodnote ako v rozhodnutí Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj č. P/0326/06/16 zo dňa 18.01.2017 a v rozhodnutí Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0221/07/17 zo dňa 13.10.2017. V predmetnom prejednávanom prípade 

je účastník konania sankcionovaný za to, že nestiahol z trhu 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 107,43 

€ po uplynutí ich doby spotreby, že ponúkal spotrebiteľom na predaj 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 

1 443,40 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený preklad písomných informácií o spôsobe 

použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov z cudzojazyčných mutácií do 

kodifikovanej podoby štátneho jazyka, a že 24 druhov výrobkov nebolo označených informáciou 

o jednotkovej cene. Odvolací orgán ďalej uvádza, že správny orgán rozhoduje o skutkovo zhodných alebo 

podobných prípadoch bez akýchkoľvek odôvodnených rozdielov s tým, že v prípade rozhodnutí, ktoré dal 

účastník konania správnemu orgánu do pozornosti, boli zistené nedostatky u iných účastníkov konania 

v menšom rozsahu a v nižšej celkovej hodnote, a preto stanovenie vyššej sankcie účastníkovi konania je 

opodstatnené.     

 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.  

 Účastník konania v odvolaní namieta, že považuje uloženú pokutu za neprimerane prísnu,  

a že povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 650,- € negatívne ovplyvní jeho majetkové pomery a finančnú 

situáciu, pričom zároveň žiada o zníženie sankcie, nakoľko v opačnom prípade by nastal stav, že za 

skutkovo obdobné prípady by boli uložené pokuty v rozdielnych výškach. Odvolací orgán k uvedenému 

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

zníženie výšky postihu. Odvolací orgán zásadne nesúhlasí s námietkou účastníka konania, že v prípade 

nezníženia uloženej pokuty by nastal stav, že za skutkovo obdobné prípady by boli uložené pokuty 

v rozdielnych výškach. Odvolací správny orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených 

kritérií, v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov. Správny orgán zároveň pri určení výšky pokuty 

postupoval v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho 

poriadku, keď pri určení výšky pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo 

zhodných alebo obdobných prípadoch. Odvolací orgán nemohol znížiť výšku uloženej sankcie, nakoľko by 

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

snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu 

bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. 

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

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

účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by 

totiž represívna zložka nebola citeľná, nemožno 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 obdobných povinností, 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, pričom ju nie je možné v žiadnom prípade považovať za neprimerane 

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

rozhodnutia.  

 Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane 

spotrebiteľa a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na 

ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal. 



 

Nakoľko porušenie povinností bolo zo strany správneho orgánu spoľahlivo preukázané, správny orgán si 

splnil svoju zákonnú povinnosť, keď účastníkovi konania uložil pokutu v zákonom stanovenom rozsahu.  

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

jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.  

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

predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 eur. 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti“. 

 Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil, že nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný 

deň doby spotreby boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. Keďže účelom zákona o ochrane 

spotrebiteľa je ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, nezanedbateľná je skutočnosť, že predajom 

výrobkov po uplynutí doby spotreby, by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa nefunkčnosťou ním 

zakúpených výrobkov v dôsledku straty ich kvalitatívnych vlastností, daných dobou spotreby. Údaje o dobe 

použiteľnosti, prípadne dobe spotreby, sú pre spotrebiteľa dôležitou informáciou, nakoľko predstavujú 

základnú informáciu, že tovar je vo výrobcom garantovanej kvalite. Taktiež bolo prihliadnuté na 

skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí ich určenej doby spotreby účastník konania porušil zákonom 

stanovený zákaz, podľa ktorého nikto nesmie uviesť na trh a na trhu ponechávať výrobky po určenej dobe 

spotreby. Bol zohľadnený počet týchto výrobkov, a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí mohli byt’ 

predajom výrobkov po uplynutí určenej doby spotreby poškodení, ako aj povaha a celková hodnota 

výrobkov. 

 Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zároveň prihliadol na skutočnosť, že účastník konania 

opomenul uvádzať písomne poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane spotrebiteľa 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď tento nezabezpečil preklad písomných informácií o spôsobe 

použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobkov z cudzojazyčných mutácií do 

kodifikovanej podoby štátneho jazyka, keďže v ponuke predaja sa nachádzali vyššie uvedené 4 druhy 

výrobkov v celkovej hodnote 1 443,40 €, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený preklad písomne 

poskytnutých informácií o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 

výrobkov z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka. Predmetné nedostatky 

považuje odvolací orgán za závažné. Ak účastník konania ako predávajúci neuvedie písomne poskytované 

informácie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, spotrebiteľ nemá k dispozícii riadne poskytnuté 

informácie nutné jednak k riadnemu užívaniu výrobku, ako aj informácie o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

z nesprávneho použitia výrobku. Predmetným opomenutím boli tiež spotrebiteľovi upreté práva na 

informácie a zároveň bol spotrebiteľ i potencionálne ohrozený na zdraví. Podľa správneho orgánu je 

nezanedbateľná aj skutočnosť, že uvedením údajov o spôsobe použitia len v cudzom jazyku, by mohlo 

dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa nevhodným používaním či údržbou výrobku. Taktiež bolo 

zohľadnené aj celkové množstvo a hodnota výrobkov, u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený 

preklad písomnej informácie z cudzojazyčných mutácií do kodifikovanej podoby štátneho jazyka.  

 Pri určovaní výšky pokuty bral správny orgán do úvahy aj to, že nedodržaním povinnosti označiť 

výrobky jednotkovou cenou je spotrebiteľ ukrátený jednak na svojom práve na informácie a tiež je ohrozené 

právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, pretože práve jednotková cena je z hľadiska komparácie 

najjednoduchším kritériom porovnania cien daného výrobku s výrobkami iných predávajúcich. Bez 

uvedenia jednotkovej ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej 

kúpy. Táto informácia patrí do skupiny informácii, ktoré spotrebiteľ musí dostať vždy, a to jednoznačne. 

Neoznačením, resp. nesprávnym označením výrobkov informáciou o jednotkovej cene teda spotrebiteľovi 

nie je umožnené vykonať kvalifikované rozhodnutie o kúpe určitého výrobku vzhľadom na jeho výhodnosť 

či už v porovnaní s konkurenčným výrobkom alebo konkurenčným predávajúcim. Prihliadnuté bolo tiež na 

skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený u 24 druhov výrobkov. 

 Odvolací orgán zastáva názor, že rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa kritérií 

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

zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností 

predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov, a tiež skutočnosť, 

že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, 



 

nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

 Správny orgán tiež prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom vyjadrený  

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na informácie, ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené 

nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 Pri určení výšky pokuty boli zároveň zohľadnené aj následky protiprávneho konania účastníka konania 

spočívajúce jednak v porušení práva spotrebiteľa na informácie, ako aj práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov, 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: 03480618. 

 

 

 


