
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/0409/99/2019                                                         Dňa : 03.08.2021

Podľa  ustanovenia  §  58  ods.  1  zákona  č.  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  (Správny
poriadok),  Slovenská  obchodná  inšpekcia,  Ústredný  inšpektorát  Slovenskej  obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Ing. Petra Masárová -
PYROEX,  miesto  podnikania:  Pod  hájom 1097/94,  018  41  Dubnica  nad  Váhom,  právne
zastúpený:  ...,  kontrola  internetového  obchodu  www.pyroex.sk  začatá  dňa  11.01.2019
a ukončená  dňa  24.04.2019 v prevádzkarni  PYROEX,  Bratislavská  441/20,  Dubnica  nad
Váhom, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne
pre Trenčiansky kraj, č. P/0167/03/2019 zo dňa 26.08.2019, 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 300,- EUR, slovom: tristo eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. b) vyššie cit. zákona o
ochrane spotrebiteľa a pre porušenie § 3 ods. 1 písm. i), písm. l) a písm. t) zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku takto 

r o z h o d o l :

Slovenská  obchodná  inšpekcia,  Ústredný  inšpektorát  Slovenskej  obchodnej  inšpekcie  so
sídlom  v  Bratislave  odvolanie  účastníka  konania  zamieta  a  rozhodnutie  Inšpektorátu
Slovenskej  obchodnej  inšpekcie  so  sídlom  v Trenčíne  pre  Trenčiansky  kraj,  č.
P/0167/03/2019 zo dňa 26.08.2019 potvrdzuje. 

O d ô v o d n e n i e :

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trenčíne pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ing. Petra Masárová - PYROEX –
peňažnú pokutu vo výške 300,- €, pre porušenie zákazu vyplývajúceho z § 4 ods. 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“) a pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 3 ods. 1 písm. i), písm. l) a písm.
t) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na  základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo  prevádzkových
priestorov  predávajúceho  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  č.
102/2014 Z. z.“).

Inšpektormi  SOI  bola  dňa  11.01.2019  začatá  kontrola  internetového  obchodu
www.pyroex.sk, ktorá bola ukončená dňa 24.04.2019 v prevádzkarni PYROEX, Bratislavská
441/20, Dubnica nad Váhom.  Predmetnou kontrolou bolo zistené, že účastník konania ako
predávajúci  porušil  zákaz upierať  spotrebiteľovi  práva  podľa  §  3  zákona  o ochrane
spotrebiteľa;  účastník konania ako 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, spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa
medzinárodnej  zmluvy,  ktorou  je  Slovenská  republika  viazaná:  neoznámil  spotrebiteľovi
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informáciu  o tom,  že  ak  spotrebiteľ  odstúpi  od zmluvy,  bude znášať  náklady na  vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; neoznámil spotrebiteľovi
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622
a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“));  neoznámil  spotrebiteľovi  informáciu  o  možnosti  a  podmienkach  riešenia  sporu
prostredníctvom  systému  alternatívneho  riešenia  sporov  a zároveň  neuviedol  na  svojom
webovom sídle  odkaz na platformu alternatívneho riešenia  sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

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 neupierať spotrebiteľovi práva
podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa;  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,  spôsobom  podľa  §  3  odseku  2  zákona  č.  102/2014  Z.  z.  alebo  podľa
medzinárodnej  zmluvy,  ktorou  je  Slovenská  republika  viazaná:  oznámiť  spotrebiteľovi
informáciu  o tom,  že  ak  spotrebiteľ  odstúpi  od zmluvy,  bude znášať  náklady na  vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.;  oznámiť spotrebiteľovi
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622
a § 623 OZ); oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu
prostredníctvom  systému  alternatívneho  riešenia  sporov  a zároveň  uviesť  na  svojom
webovom sídle  odkaz na platformu alternatívneho riešenia  sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; čo účastník konania
porušil.

Dňa 11.01.2019, t. j. v deň začatia kontroly, inšpektori SOI odobrali údaje  z podstránky
Obchodné  podmienky  (ďalej  len  „OP“)  (Príloha  č.  1  k inšpekčnému  záznamu  zo  dňa
11.01.2019),  Kontaktné  údaje  (Príloha  č.  2  k inšpekčnému  záznamu  zo  dňa  11.01.2019)
a Formulár  na  odstúpenie  od  zmluvy  (Príloha  č.  3  k inšpekčnému  záznamu  zo  dňa
11.01.2019) internetového obchodu www.pyroex.sk, ktoré posúdil právny odbor Inšpektorátu
SOI  so  sídlom  v  Trenčíne  pre  Trenčiansky  kraj.  Výsledky  tohto  posúdenia  boli
zosumarizované  a  účastníkovi  konania  oznámené  pri  kontrole  dňa  24.04.2019.  OP  boli
uvedené  na  vyššie  uvedenej  internetovej  stránke,  pričom  upravujú  práva  a  povinnosti
zmluvných  strán  vyplývajúce  z  kúpnej  zmluvy  uzatvorenej  medzi  účastníkom  konania  a
spotrebiteľom a sú spotrebiteľskou zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, s ktorými mal
spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred vyplnením objednávky, avšak nemohol ovplyvniť ich
obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide o spotrebiteľskú zmluvu. 

Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 písm. d)
a e)  zákona  č. 22/2004  Z.  z.  o  elektronickom  obchode  a  o  zmene  a doplnení  niektorých
zákonov  (ďalej  len  „zákon  o elektronickom  obchode“)  poskytovateľ  služieb  povinný
príjemcovi  služieb  na  elektronickom  zariadení  poskytnúť,  inšpektori  SOI  zistili,  že  na
internetovej stránke www.pyroex.sk účastník konania ako predávajúci neposkytol označenie
registra,  ktorý ho zapísal,  a číslo  zápisu a  chýbala aj  informácia o názve a adrese orgánu
dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb podlieha.

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) zákona o ochrane spotrebiteľa. 
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Kontrolou  obsahu  informácií  uvedených  na  internetovej  stránke  www.pyroex.sk  a
kontrolou OP bolo taktiež zistené, že vo zverejnených OP, resp. na inom mieste internetového
obchodu www.pyroex.sk, účastník konania ku dňu kontroly 11.01.2019 jasne a zrozumiteľne
neoznámil spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať
náklady  na  vrátenie  tovaru  predávajúcemu  podľa  §  10  ods.  3 zákona  č.  102/2014  Z.  z.
Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.

Vykonanou kontrolou bolo ďalej  zistené,  že vo zverejnených OP, resp.  v informáciách
zverejnených na internetovej stránke www.pyroex.sk, ku dňu kontroly 11.01.2019 chýbalo
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - § 622
a § 623 OZ. Týmto konaním účastník konania porušil ustanovenie § 3 ods. 1 písm. l) zákona 
č. 102/2014 Z. z. 

Kontrolou  obsahu  OP  účastníka  konania  bolo  tiež  zistené,  že  účastník  konania  na
internetovej  stránke www.pyroex.sk ku dňu kontroly  11.01.2019 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  už v dňoch 12.11.2015 a 15.12.2015
bola  vykonaná  kontrola  zo  strany  SOI  týkajúca  sa  internetového  obchodu  ww.pyroex.sk.
Kontrolou  OP  boli  zistené  nedostatky,  a  to  konkrétne  porušenie  zákazu  predávajúceho
ukladať spotrebiteľovi  povinnosti  bez právneho dôvodu a porušenie zákazu predávajúceho
používať  nekalé  obchodné  praktiky  a neprijateľné  zmluvné  podmienky  v spotrebiteľských
zmluvách,  teda  porušenie  §  4  ods.  2  písm.  a)  a  §  4  ods.  2  písm.  c)  zákona  o ochrane
spotrebiteľa. Účastník konania uviedol, že rozhodnutím SOI č. P/0335/03/2015 z 30.03.2016
mu bola za uvedené nedostatky uložená pokuta. Účastník konania má za to, že odvtedy sa
nemenil zákon o ochrane spotrebiteľa a ani jeho OP, ktoré má rovnaké. Účastník konania bol
presvedčený,  že  kontrola  zistila  všetky  nedostatky  a ich  odstránením  boli  OP  v poriadku
a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Účastník konania poznamenáva, že nedostatky
v OP, ktoré sú mu vytýkané v rozhodnutí č. P/0167/03/2019 zo dňa 28.08.2019 existovali aj
v roku 2016 pri predchádzajúcej kontrole OP zo strany SOI, avšak inšpektori SOI uvedené
v tej dobe nevyhodnotili ako nedostatky. Účastník konania zastáva názor, že týmto postupom
ho inšpektori SOI uviedli do omylu. Účastník konania dodáva, že inšpektori SOI by mali byť
odborne na takej úrovni, že zistia všetky nedostatky hneď pri prvej kontrole. Zároveň účastník
konania uviedol, že bude podávať aj sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
pretože  sa  domnieva,  že  činnosťou  alebo  nečinnosťou  orgánu  verejnej  správy,  konkrétne
postupom  SOI,  boli  porušené  práva  alebo  právom  chránené  záujmy.  Účastník  konania
vzhľadom  k vyššie  uvedeným  skutočnostiam  žiada,  aby  príslušný  správny  orgán  v rámci
odvolacieho konania preskúmal napadnuté rozhodnutie a rozhodnutie zrušil ako nezákonné.
Účastník konania zároveň žiada preskúmať aj postup inšpektorov SOI v Trenčíne,  keď pri
prvej  kontrole  v  dňoch  12.11.2015  a 15.12.2015  konštatovali,  že  OP  sú  v poriadku  a pri
opakovanej kontrole v dňoch 11.01.2019 a 24.04.2019 už tie isté OP vykazovali nedostatky.

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
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v odvolaní  odvolací  orgán  vyhodnotil  ako  subjektívne.  Pre  posúdenie  celého  prípadu  je
rozhodujúce,  že  došlo  k  porušeniu  zákazu  vyplývajúceho  z §  4  ods.  2  písm.  b)  zákona
o ochrane spotrebiteľa a k porušeniu povinností vyplývajúcich z § 3 ods. 1 písm. i), písm. l) a
písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z.

Podľa  §  4  ods.  2  písm.  b)  zákona o ochrane  spotrebiteľa  „predávajúci  nesmie  upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3“.

Podľa § 3 ods. 1 písm. i) 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 tom, že ak spotrebiteľ  odstúpi  od zmluvy,  bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods.  3,  a  ak odstúpi  od zmluvy uzavretej  na diaľku, aj
náklady  na  vrátenie  tovaru,  ktorý  vzhľadom  na  jeho  povahu  nie  je  možné  vrátiť
prostredníctvom pošty“. 

Podľa § 3 ods. 1 písm. l) 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,
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“.

K námietkam  účastníka  konania,  že  v dňoch  12.11.2015  a 15.12.2015  bola  vykonaná
kontrola zo strany SOI týkajúca sa internetového obchodu ww.pyroex.sk, že kontrolou OP
boli  zistené  nedostatky,  za  ktoré  bol  pokutovaný,  že  bol  presvedčený,  že  kontrola  zistila
všetky nedostatky a ich odstránením boli  OP v poriadku a v súlade so zákonom o ochrane
spotrebiteľa,  že odvtedy sa nemenil  zákon o ochrane spotrebiteľa a ani jeho OP, ktoré má
rovnaké, odvolací orgán uvádza, že tieto námietky sú právne irelevantné. Účastník konania
zodpovedá za porušenie zákonnej povinnosti na základe objektívnej zodpovednosti a odvolací
orgán  nemôže  prihliadať  na  snahu  predávajúceho  vyviniť  sa  uvedením  subjektívnych
dôvodov  v podanom  odvolaní.  Účastník  konania  ako  podnikajúci  subjekt  má  konať
s odbornou starostlivosťou, nakoľko podnikateľská činnosť, ktorú vykonáva, predpokladá od
neho určitú  mieru  znalostí  súvisiacich  s predmetom jeho  činností.  Správny orgán  je  toho
názoru,  že  účastník  konania  ako  predávajúci  je  povinný  poznať  zákon  a zabezpečiť  jeho
dodržiavanie.  Čo  sa  týka  kontrol  z roku  2015  odvolací  správny  orgán  poznamenáva,  že
predchádzajúca  kontrola  bola  zameraná  na  predaj  tovaru  prostredníctvom  internetového
obchodu www.pyroex.sk a bola vykonaná dňa 12.11.2015 a ukončená dňa 15.12.2015, čiže
s časovým odstupom viac ako 3 roky, pričom počas týchto rokov prišlo k zmene zákonov na
úseku ochrany spotrebiteľa. S účinnosťou od 01.02.2016 bol v Slovenskej republike zákonom
č.  391/2015  Z.  z.  o alternatívnom  riešení  spotrebiteľských  sporov  a o zmene  a doplnení
niektorých  zákonov  zavedený  inštitút  alternatívneho  riešenia  sporov,  pričom  v súlade
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s článkom VIII predmetného zákona bola do zákona č. 102/2014 Z. z. doplnená povinnosť
predávajúceho (povinne) pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne
oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa
medzinárodnej  zmluvy,  ktorou  je  Slovenská  republika  viazaná,  informáciu  o možnosti
a podmienkach  riešenia  sporu  prostredníctvom  systému  alternatívneho  riešenia  sporov
a zároveň  povinnosť  uviesť  na  svojom webovom sídle  odkaz  na platformu alternatívneho
riešenia  sporov,  prostredníctvom  ktorej  môže  spotrebiteľ  podať  návrh  na  začatie
alternatívneho riešenia sporu.

K tvrdeniu účastníka konania,  že týmto postupom ho inšpektori  SOI uviedli  do omylu,
odvolací  orgán  uvádza,  že  sa  s vyššie  uvedeným  tvrdením  nestotožňuje  a poukazuje  na
skutočnosť,  že  kontrola  bola  inšpektormi  SOI  vykonaná  dňa  11.01.2019  za  prítomnosti
účastníka konania, ktorý mal možnosť počas kontroly aktívne spolupracovať s inšpektormi
a v prípade  pochybností  alebo  nesprávne  zadokumentovaného  zisteného  skutkového  stavu
v čase  kontroly,  mal  objektívnu  možnosť  vyjadriť  sa  k inšpekčnému  záznamu  formou
vysvetlivky  k  inšpekčnému  záznamu.  V  predmetnej  vysvetlivke  účastník  konania
(podnikateľka p. Ing. P. M.) uviedol: „Počas kontroly som bola prítomná, Nedostatky ihneď
odstránime“. Účastník konania tak mohol rozporovať nielen samotný výkon kontroly, ale aj
zistené  porušenia,  čo  však,  ako  vyplýva  z administratívneho  spisu,  neurobil.  Pri  kontrole
vykonanej  dňa  24.04.2019 bol  prítomný  zamestnanec  účastníka  konania  (predavač  p.  ...),
ktorý  vo  vysvetlivke  k inšpekčnému  záznamu  uviedol:  „Pri  kontrole  som  bol  prítomný.
Inšpekčný  záznam  som  prevzal.  O kontrole  budem  informovať  podnikateľku“.  Odvolací
správny  orgán  poznamenáva,  že  účastník  konania,  ktorý  bol  počas  predmetnej  kontroly
prítomný, kontrolné postupy, ako ani žiadne zistenia nespochybnil, nevyvrátil, neoznačil za
nesprávne a ani žiadnym iným spôsobom nenamietal,  a preto odvolací orgán nevidí dôvod
pochybovať  o legitímnosti  vykonanej  kontroly  inšpektormi  SOI.  Dňa  12.08.2019  bolo
účastníkovi konania doručené Oznámenie o začatí správneho konania, ku ktorému sa mohol
do 8 dní odo dňa doručenia Oznámenia o začatí  správneho konania vyjadriť,  čo nevyužil.
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.  Odvolací  orgán  má  za  to,  že
kontrolnú činnosť môžu vykonávať len zamestnanci,  ktorí  sú odborne spôsobilí  na výkon
kontroly a získali preukaz SOI, resp. poverenie na výkon kontroly. Inšpektori SOI vykonávajú
svoje povinnosti tak, ako im ich ukladá zákon, pričom sú pri svojej kontrolnej a rozhodovacej
činnosti zo zákona nezávislí. Na základe ich zákonom zverenej právomoci vykonali kontrolu,
pričom  pri  kontrole  zistili  pochybenia.  Ako  už  bolo  uvedené  vyššie,  účastník  konania
nevytkol  žiadne  pochybenia  a taktiež  nemal  žiadne  výhrady  k  vykonanej  kontrole.  Z
uvedeného je zrejmé, že zistenie inšpektorov SOI nebolo v čase vykonania kontroly sporné a
nebolo dôvodné dokladovať ho inak ako obsahom záznamu. Inšpekčný záznam patrí medzi
relevantné podklady k rozhodnutiu a je záznamom z kontroly, v ktorom konajúci inšpektori
opíšu objektívne zistený skutkový stav na mieste samom, prípadne aj problematiku podnetov,
k čomu sa  vyjadrí  zodpovedná osoba prítomná  pri  výkone kontroly  a správnosť  záznamu
potvrdí  svojím  podpisom,  resp.  uvedie,  s čím  nesúhlasí.  Odvolací  orgán  má  za  to,  že
v prejednávanom prípade prvostupňový správny orgán rozhodol riadne a v súlade s platnými
právnymi predpismi. Zároveň je potrebné uviesť, že dôkazný prostriedok – inšpekčný záznam
bol  získaný  v súlade  so  zákonom  a v štádiu  jeho  získania  nedošlo  k žiadnym
procesnoprávnym  vadám,  keď  inšpektori  SOI  postupovali  štandardným  a zaužívaným
spôsobom vhodným pre daný typ kontroly.  Odvolací  orgán vyhodnotil  dôkaz vyplývajúci
z uvedeného  dôkazného  prostriedku,  teda  obsah  inšpekčného  záznamu  ako  relevantný,
významný a  dostačujúci  pre  konštatovanie  o porušení  povinností,  za  nedodržanie  ktorých
zodpovedá účastník konania. Skutočnosť, že účastník konania nebol za vytýkané nedostatky
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sankcionovaný  už  v súvislosti  s predchádzajúcimi  kontrolami  SOI,  nemá  vplyv  na  to,  že
v čase kontroly dňa 11.01.2019 bol protiprávny stav spoľahlivo zistený a účastník konania tak
za neho nesie zodpovednosť. 

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 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 a zákon č.  102/2014 Z. z.,  z čoho vyplýva,  že prvostupňový
správny orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. Odvolací orgán dodáva, že cieľom
kontrolnej činnosti SOI je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností stanovených
zákonom so skutočným stavom. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených
v inšpekčnom zázname zo dňa 11.01.2019 a zo dňa 24.04.2019.

Vo vzťahu k výške uloženej pokuty odvolací orgán uvádza, že po dôkladnom preskúmaní
rozhodnutia a konania,  ktoré mu predchádzalo,  nenašiel  dôvod na zníženie výšky postihu,
resp. na zrušenie uloženej  sankcie.  Odvolací  orgán zastáva názor,  že pokuta bola uložená
v rámci stanovených kritérií, pri dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. V zmysle § 24
ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje charakter a povahu zistených nedostatkov.
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.
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. Výšku uloženej pokuty
odvolací orgán pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.

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. 102/2014 Z. z. „orgán dohľadu uloží za správny delikt
podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur“.

Odvolací správny orgán uvádza, že v predmetnej veci sa jedná 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
(napr.  rozsudok  Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „NS  SR“)  sp.  zn.
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8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok NS SR sp. zn. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 06.03.2008)
vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné
preklenúť  použitím  analógie,  prvotne  v právnom  predpise,  ktorý  je  svojím  obsahom
najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Ustanovenie § 12
ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravuje, že
za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia
podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa
delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút
správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na
uvedené bola teda v danom prípade pokuta, 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, ak odsek 6
neustanovuje inak. 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“.  Podľa § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa „ak ide o
menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5,
orgán dozoru môže pred rozhodnutím o uložení pokuty povinného vyzvať, aby upustil  od
protiprávneho  konania  a v  určenej  lehote  vykonal  opatrenia  na  nápravu  následkov
protiprávneho konania. Vo výzve orgán dozoru oznámi následky protiprávneho konania, určí
povinnému primeranú lehotu na výkon opatrení na ich nápravu a poučí ho o následkoch v
prípade ich nevykonania. Ak povinný upustí od protiprávneho konania a vykoná opatrenia
podľa predchádzajúcej vety, orgán dozoru nevydá rozhodnutie o uložení pokuty. Ak povinný
neupustí od protiprávneho konania a nevykoná opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania oznámených vo výzve v určenej  lehote,  orgán dozoru rozhodne o uložení  pokuty
podľa odseku 1“.

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, bolo spoľahlivo preukázané.
Odvolací  orgán zastáva názor,  že v predmetnom prípade nejde o menej závažné porušenie
povinnosti v zmysle ustanovenia § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, tzn. z uvedeného
dôvodu bol  správny  orgán povinný  pristúpiť  k uloženiu  postihu.  Odvolací  správny  orgán
podotýka, že využitie predmetného inštitútu je len fakultatívne. 

Odvolací orgán uvádza, že správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti
daného prípadu, ako aj dôvody zisteného porušenia, výšku postihu preto pokladá vzhľadom
na skutkové zistenia za primeranú. Napriek tomu, že nebolo preukázané spôsobenie žiadnej
škody sankcionovaným protiprávnym konaním, charakter konania, rozsah zisteného porušenia
povinností, ako aj následky pre spotrebiteľa nesplnením si uvedených povinností zo strany
účastníka konania, odôvodňujú uloženie pokuty vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia
správneho orgánu prvého stupňa.

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 ako predávajúci neuviedol na internetovej stránke www.pyroex.sk
označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu a chýbala aj informácia o názve a adrese
orgánu  dohľadu,  ktorému  činnosť  účastníka  konania  ako  poskytovateľa  služieb  podlieha.
Ďalej  orgán  dozoru  prihliadol  na  to,  že  účelom  právnej  úpravy  upravenej  zákonom
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o elektronickom obchode je okrem iného zabezpečiť účinný dohľad štátu nad elektronickým
obchodom,  preto  citovaný  predpis  poskytovateľom  služieb  určuje  povinnosť  poskytnúť
príjemcovi služby informáciu o označení registra, ktorý poskytovateľa služieb zapísal a číslo
zápisu, ako aj názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa
služieb podlieha. V prípade nezabezpečenia všeobecných informačných povinností v súlade
s ustanovením  §  4  ods.  1  zákona  o elektronickom  obchode  tento  účel  nie  je  naplnený
a dochádza  k upieraniu  spotrebiteľových  práv  na  informácie.  Z hľadiska  následkov
protiprávneho konania účastníka konania vzal orgán dozoru do úvahy, že došlo k zníženiu
zákonom  garantovanej  právnej  ochrany  spotrebiteľa,  nakoľko  účastník  konania  v rozpore
s cit. zákonom porušil zákaz upierania práv podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa a uprel
spotrebiteľovi právo na informácie. Informácia o príslušnom registri, v ktorom je podnikateľ
zapísaný  je  relevantná  z hľadiska  prípadnej  kontroly,  aktuálnosti  kontaktných  údajov
uvádzaných  na  stránke.  Informácia  o orgáne  dozoru  je  z hľadiska  spotrebiteľa  relevantná
z pohľadu realizácie jeho práva podávania podnetov orgánom dozoru, a to aj s prihliadnutím
na širšiu  škálu  dozorných orgánov pri  predaji  na  diaľku (§14 zákona  č.  102/2014 Z.  z.)
závisiacich od sortimentu e-shopu. 

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 na diaľku. Informácie uvedené v § 3
ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. majú byť spotrebiteľovi poskytnuté za každých okolností.
Nakoľko  v danom  prípade  ide  o zásielkový  predaj,  spotrebiteľ  nemá  možnosť  (okrem
prevzatia  tovaru  pri  voľbe  osobného  odberu)  obhliadnutia  a vyskúšania  si  výrobku  ako
v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj
zváženia samotnej kúpy. Neuvedením informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy,
bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014
Z. z., dochádza k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa, ktorý mu priznávajú právne predpisy na
ochranu  spotrebiteľa.  Následkom  neposkytnutia  týchto  informácií  môže  byť  zároveň
spotrebiteľovi  sťažený výkon tohto  práva.  Orgán dozoru prihliadol  pri  rozhodovaní  aj  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. Odvolací orgán uvádza, že cieľom
zákona  
č.  391/2015  Z.  z.  o  alternatívnom  riešení  spotrebiteľských  sporov  a  o  zmene  a doplnení
niektorých  zákonov 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
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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.

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, 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, 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: 01670319. 

Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
prípustné.  V prípade  nezaplatenia  uloženej  pokuty  v stanovenej  lehote  bude jej
plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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