
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/0062/99/2020                                                           Dňa : 22.04.2021 

 

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 – Slovak Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 

8/15, 949 01 Nitra, IČO: 31 441 432, právne zastúpený: ..., kontrola vykonaná dňa 16.05.2019 

v sídle spoločnosti Slovak Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 8/15, Nitra, proti rozhodnutiu 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0287/04/19, zo 

dňa 15.01.2020, 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 1700,- EUR, slovom: tisícsedemsto eur, pre 

porušenie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 

písm. c) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pre porušenie ustanovenia § 3 

ods. 1 písm. h), 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 : 
 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave rozhodnutie 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0287/04/19, zo 

dňa 15.01.2020 m e n í v časti výroku, ktorým bola uložená pokuta tak, že účastníkovi konania 

Slovak Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, IČO: 31 441 432, ukladá 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 pokutu vo výške 

400,- EUR (slovom: štyristo eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od odo 

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

8180 0000 0070 0006 5068, VS-02870419. 

 

Ostatná časť výroku rozhodnutia zostáva bez zmeny. 

 

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 – Slovak Ventures s. r. o. – peňažnú pokutu vo výške 

1700,- €, pre porušenie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 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 § 3 ods. 1 písm. h), 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.“). 
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Inšpektormi SOI bolo kontrolou vykonanou dňa 16.05.2019 v sídle spoločnosti Slovak 

Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 8/15, Nitra, zistené, že účastník konania porušil zákaz 

predávajúceho upierať spotrebiteľovi právo na informácie; zákaz používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách; porušil povinnosť predávajúceho 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, poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona 

č. 102/2014 Z. z. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote 

a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona  č. 102/2014 Z. z.; pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 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; jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu; 

neinformoval spotrebiteľa 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; povinnosť 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 informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený 

odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na 

odstúpenie od zmluvy. 

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

odvolanie. 

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

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

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

alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0287/04/19, zo dňa 15.01.2020, ako 

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

konštatuje, že síce po preskúmaní napadnutého rozhodnutia považuje skutkový stav za presne 

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

uloženého postihu tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Odvolací správny orgán 

ďalej zastáva názor, že dostatočne preventívny a represívny charakter pre účastníka konania bude 

mať aj uloženie pokuty v nižšej výške, ako bolo uvedené v prvostupňovom rozhodnutí. Dôvod 

na zrušenie napadnutého rozhodnutia odvolací orgán nezistil. 

Povinnosťou účastníka konania bolo nepoužívať nekalé obchodné praktiky; neupierať 

spotrebiteľovi právo na informácie; 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, poskytnúť 

spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. informáciu o práve 

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy a poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 102/2014 Z. z.; pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť 

spotrebiteľovi 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; jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho  
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za vady tovaru podľa všeobecného predpisu; neinformoval spotrebiteľa 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; 

povinnosť 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 informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne 

informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; čo 

účastník konania porušil. 

     Dňa 16.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu 

v sídle spoločnosti Slovak Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 8/15, Nitra. 

     Dňa 16.05.2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej stránky 

shop.venturesbooks.sk Obchodné podmienky a záložku Kontakt, ktoré tvoria prílohu  č. 1 

inšpekčného záznamu zo dňa 16.05.2019. 

     V čase kontroly dňa 16.05.2019 bolo v sídle účastníka konania zistené, že účastník konania 

ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk neposkytol 

názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha 

v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene 

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

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., čím 

účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie. 

     Ďalej bolo v čase kontroly dňa 16.05.2019 v sídle účastníka konania zistené, že 

v Obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk, 

ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 6. Odstúpenie od zmluvy v bode 6.1. 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ uvedené nasledovné: „V súlade 

s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do  

7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije 

právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený 

požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy”, 

čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, keď predávajúci vo svojich obchodných podmienkach zadefinoval lehotu na 

odstúpenie od zmluvy so zákonným následkom vrátenia peňazí spotrebiteľovi v lehote  

7 pracovných dní, napriek tomu, že osobitná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje 

od 13.06.2014 zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia 

dôvodu 14 dní, 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, pričom v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. 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. 

     Taktiež bolo v čase kontroly dňa 16.05.2019 v sídle účastníka konania zistené, že 

v Obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk, 

ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 6. Odstúpenie od zmluvy v bode 6.1. 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ uvedené nasledovné: „V prípade, ak 

spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý 

nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je 

oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, 

ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar...Predávajúci sa zaväzuje uhradiť 

zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201#paragraf-7.odsek-1
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tovaru, najneskôr však do 15 dní”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje výraznú nerovnosť 

zmluvných strán v  neprospech spotrebiteľa, nakoľko zákon 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, v znení neskorších predpisov, v ustanovení § 9 ods. 1 jednoznačne 

ustanovuje povinnosť predávajúcemu 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, a to aj vtedy, keď tovar, ktorý bol predmetom 

spotrebiteľskej zmluvy je poškodený či neúplný, 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 u spotrebiteľa a v prípade, že 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 vlastnosti a funkčnosti tovaru, má predávajúci právo domáhať sa svojho práva na vecne 

a miestne príslušnom súde. 

     Zároveň bolo v čase kontroly dňa 16.05.2019 v sídle účastníka konania zistené, že účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na webovom 

sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk neposkytol spotrebiteľovi formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 nižšie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. 

     V čase kontroly dňa 16.05.2019 bolo v sídle účastníka konania takisto zistené, že účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na webovom 

sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi 

neoznámil 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. 

     Ďalej v čase kontroly dňa 16.05.2019 bolo v sídle účastníka konania zistené, že účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne 

a zrozumiteľne spotrebiteľa nepoučil o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo 

služby podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka), keď v obchodných 

podmienkach a iných informáciách obsiahnutých na webovom sídle internetového obchodu 

účastníka konania shop.venturesbooks.sk absentovalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho 

za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu. 

     V čase kontroly dňa 16.05.2019 bolo v sídle účastníka konania rovnako zistené, že účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára 

na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na webovom 

sídle internetového obchodu shop.venturesbooks.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi 

neoznámil 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. 

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 podáva odvolanie z nasledovných dôvodov: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201#paragraf-10.odsek-3
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- napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, 

- napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok 

dôvodov, 

- zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne 

posúdenie veci, 

- skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia 

alebo opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu, 

- došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, 

ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo 

veci samej. 

Účastník konania v odvolaní ďalej cituje ustanovenia § 24, ods. 1 a ustanovenie § 24 ods. 5 

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. Účastník konania argumentuje, že 

pokuta v uloženej výške je zjavne neprimeraná, hoci aj uložená v rámci zákonných medzí, a to 

najmä vzhľadom na mieru závažnosti, dĺžku, či následok protiprávneho konania. Pokuta vo 

všeobecnosti má byť primeraná okolnostiam prípadu a zároveň má byť naplnený účel trestania 

t. j. má byť naplnená jeho represívna aj preventívna (všeobecná a špeciálna) funkcia. Účastník 

konania vo svojom odvolaní ďalej tiež uvádza, že sankcia by mala byť uložená tak, aby odrádzala 

od ďalšieho protiprávneho konania, avšak nesmie byť zjavne neprimeraná skutku a jeho 

dôsledkom. Osobitne účastník konania zdôrazňuje skutočnosť, že jeho protiprávnym konaním 

nebolo zasiahnuté do majetkovej sféry žiadneho spotrebiteľa, ani žiadny spotrebiteľ neutrpel inú 

nemajetkovú ujmu. Účastník konania uvádza, že pre určenie výšky sankcie je určujúca závažnosť 

porušenia povinnosti uloženej právnymi predpismi a následok porušenia povinnosti, t. j. akým 

spôsobom bol právny predpis porušený, ďalej je potrebné zohľadniť charakter ohrozeného práva 

alebo chráneného záujmu, ako aj skutočnosť, či následok porušenia právneho predpisu má trvalý 

dôsledok a v akom bol rozsahu. Z konštantnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov  

v predmetných veciach podľa účastníka konania vyplýva, že je tiež potrebné, aby správny orgán 

bral ohľad na majetkové pomery subjektu, ktorý spáchal priestupok alebo iný správny delikt,  

a to aj v prípade, že toto výslovne nevyplýva zo zákona. Bez ich zohľadnenia je ťažko stanoviť 

sankciu proporcionálne a pre prípad jej stanovenia v nadmernej, či pre subjekt, ktorý spáchal 

priestupok alebo iný správny delikt v likvidačnej výške, by takáto sankcia mohla ťažko plniť 

preventívne — výchovnú funkciu. Účastník konania taktiež osobitne zdôrazňuje, že porušenia 

zákona resp. zákonných povinností uvedených v rozhodnutí bezodkladne napravil v lehote 

ustanovenej správnym orgánom. Napriek tomu, že nepokračovanie v porušovaní zákona je jeho 

zákonná povinnosť, mala by byť ochota odvolateľa ako účastníka konania a rýchlosť nápravy 

braná do úvahy pri stanovovaní výšky sankcie. Skutočnosť, že odvolateľ ako účastník konania 

zistené nedostatky bezodkladne odstránil, by mala byť teda tiež zohľadnená pri určovaní výšky 

sankcie. 

 Účastník konania uvádza, že výška uloženej sankcie nezodpovedá jeho majetkovým 

pomerom, jeho internetový obchod má obrat do 140 000 Eur za rok, pričom ide len o obrat, zisk 

predstavuje v nominálnej hodnote marginálnu časť sumy tvoriacej obrat. Pokuta v danej výške 

predstavuje pre odvolateľa ako účastníka konania neprimeraný ekonomický zásah do jeho 

majetkovej sféry a neplní tým pádom základné funkcie uloženej sankcie t. j. preventívnu  

a výchovnú funkciu. 

Účastník konania ďalej v odvolaní uvádza, že správny orgán v rámci správneho konania 

nevykonal dôkazy odôvodňujúce primeranosť výšky pokuty, keďže nijakým spôsobom 

nezisťoval finančnú situáciu odvolateľa ako účastníka konania t. j. či predmetná výška pokuty 

nebude mať za následok konkurzné resp. likvidačné konanie.Účastník konania v odvolaní 

poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 03.07.2003, IV. ÚS 
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115/03, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2008 sp. zn. 2 Sžo 

81/2007, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2011 sp. zn. 

5SŽ0/81/2010 a rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe (č. k. 6 A 48/92-23). V odvolaní ďalej 

účastník konania cituje ustanovenia § 3 ods. 4, §3 ods. 5, §32 ods. 1, § 46 a §47 ods. 3 Správneho 

poriadku. Účastník konania tiež uvádza, že odôvodnenie ako obsahová náležitosť rozhodnutia 

vydaného správnym orgánom v správnom konaní plní niekoľko funkcií. Podľa účastníka konania 

má predovšetkým presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu  

a o zákonnosti jeho rozhodnutia a tak posilniť dôveru v správnosť rozhodovania, aby prijaté 

rozhodnutia viedli fyzické alebo právnické osoby k dobrovoľnému plneniu povinností. Ďalšou 

funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne 

preskúmavať, čím sa má zabrániť svojvoľnému rozhodovaniu správnych orgánov. Presvedčivé 

odôvodnenie tak môže zamedziť zbytočnému uplatneniu opravných prostriedkov účastníkom 

konania. Účastník konania má za to, že odôvodnenie rozhodnutia nie je presvedčivé.  

V odôvodnení rozhodnutia musí, podľa účastníka konania, správny orgán reagovať na dva 

okruhy problémov: skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Ak správny orgán ukladá pokutu 

za správny delikt, ako v tomto prípade, nepostačuje uviesť, že pri uložení pokuty prihliadal na 

mieru zavinenia a výška pokuty bola určená v rámci ustanovenej hranice. Správny orgán sa musí 

vyrovnať so všetkými hľadiskami pre uloženie pokuty, inak je takéto rozhodnutie 

nepreskúmateľné. V kontexte právnych a skutkových okolností tohto prípadu má účastník 

konania za to, že pokuta uložená Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre je 

neprimerane vysoká. Dôvodom poukazujúcim na neprimerane vysokú výšku pokuty je, podľa 

účastníka konania aj skutočnosť, že neboli bezprostredne ohrozené práva spotrebiteľov  

v príčinnej súvislosti s nedostatkami, konštatovanými vo výroku rozhodnutia a už vôbec nedošlo 

k priamej ujme na právach spotrebiteľov. Takisto v predmetnom prípade nešlo o opakované 

nedostatky, pričom zistené nedostatky boli ihneď po zistení odstránené.  Účastník konania vo 

svojom odvolaní ďalej uvádza, že nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia je vo svojej podstate 

porušením základného práva účastníka konania na spravodlivý proces ako to vyplýva z už skôr 

citovanej rozhodovacej praxe in concreto práva zaručeného v podmienkach právneho poriadku 

Slovenskej republiky okrem zákonov i článkom 46 a nasledujúcimi Ústavy Slovenskej republiky 

a tiež článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  Účastník 

konania ďalej uvádza, že právne posúdenie veci musí obsahovať odkaz na príslušný právny 

predpis, z ktorého správny orgán vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. 

Účastník konania ďalej uvádza, že je zrejmé, že vydané rozhodnutie je porušením ústavnoprávne 

a medzinárodnoprávne garantovaných základných princípov materiálneho právneho štátu, najmä 

princípu materiálnej spravodlivosti a materiálnej ochrany zákonnosti vrátane princípov riadneho 

a spravodlivého procesu, princípu právnej istoty, a princípu predvídateľnosti práva vrátane 

predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj princípu ochrany legitímnych 

očakávaní, keď jedným zo základných princípov právneho štátu je princíp právnej istoty. Záujmu 

zachovania právnej istoty ako imanentnej súčasti právneho štátu podľa čl. i Ústavy Slovenskej 

republiky nezodpovedá taký stav, ktorý by orgánu štátu umožňoval konať podľa vlastnej úvahy 

a z vlastného rozhodnutia aj nad rámec zákona a tiež iným, ako zákonom ustanoveným 

spôsobom. Princíp právnej istoty spočíva aj v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnene 

očakávať, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných právnych 

predpisov, že ich budú správne vykladať a aplikovať. Nezákonný postup a rozhodnutie 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie tak podľa účastníka konania narúša princíp právnej 

istoty a tým aj odvolateľove práva ako účastníka konania.Účastník konania navrhuje, aby 

Ústredný inšpektorát SOI ako odvolací správny orgán napadnuté rozhodnutie Inšpektorátu SOI 

v Nitre pre Nitriansky kraj, číslo P/0287/04/19 zo dňa 15.01.2020 preskúmal v celom rozsahu; 

ak to bude nevyhnutné, aby doterajšie konanie doplnil, prípadne zistené nedostatky rozhodnutia 

odstránil a napadnuté rozhodnutie, berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti zrušil a vec vrátil 



7 SK/0062/99/2020 

správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. 

K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania v podanom odvolaní zistený protiprávny 

skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. Bez ohľadu na subjektívny dôvod 

vedúci k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa došlo zo strany účastníka konania 

k predmetnému porušeniu zákona, za ktoré účastník konania ako predávajúci zodpovedá bez 

ohľadu na zavinenie. Námietky účastníka konania žiadnym spôsobom nezbavujú účastníka 

konania zodpovednosti za porušenie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre správny 

i odvolací orgán je dôležitý skutkový stav zistený v čase kontroly, ktorý následne porovnáva so 

stavom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý ale zo strany účastníka konania nebol 

dodržaný a správny orgán pristúpil k uloženiu pokuty. Skutočnosti a dôvody uvedené v odvolaní 

nespochybňujú uloženie sankcie zo strany správneho orgánu a nie sú tak dôvodom na zrušenie 

prvostupňového rozhodnutia.  

 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 č. 102/204 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

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

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 

alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na 

vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného 

predpisu. 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu. 

 Všetky skutočnosti uvádzané účastníkom konania v odvolaní považuje odvolací orgán za 

subjektívne a právne irelevantné. Účastník konania za zistené porušenie zákona o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. 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. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať 

zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie. 

 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.  
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Odvolací orgán v danej súvislosti len dodáva, že zodpovednosť účastníka konania ako 

predávajúceho je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. 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. 

Pokiaľ ide o odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, odvolací orgán túto skutočnosť 

síce vníma pozitívne, avšak táto na posúdenie daného prípadu nemá vplyv, nakoľko v súlade  

s § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich 

odstránenie. Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda taktiež nie je 

skutočnosťou, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona.  

Ku argumentu účastníka konania, že jeho protiprávnym konaním nebolo zasiahnuté do 

majetkovej sféry žiadneho spotrebiteľa, ani žiadny spotrebiteľ neutrpel inú nemajetkovú ujmu 

odvolací orgán uvádza, že uvedené správne delikty patria medzi ohrozovacie delikty, a preto nie 

je nevyhnutné, aby došlo k poruchovému následku; stačí, že takýto protiprávny následok reálne 

hrozí, pričom zákon neumožňuje odvolaciemu správnemu  prihliadnuť na žiadne subjektívne 

aspekty. Ohrozovací charakter uvedených správnych deliktov je logickým vyústením záujmu 

spoločnosti na ochrane spotrebiteľov pred používaním neprijateľných podmienok 

v spotrebiteľských zmluvách, pričom už len ich samotné zakotvenie do spotrebiteľského 

právneho vzťahu je v zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka, čo do dôsledku, postihované 

ich neplatnosťou. Teda už len samotným zakotvením neprijateľnej podmienky do spotrebiteľskej 

zmluvy došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu postihovaného v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa. Rovnako tiež tak zákon o ochrane 

spotrebiteľa ukladá účastníkovi konania ako predávajúcemu povinnosť v zmysle ustanovenia  

§ 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi 

upierať právo na informácie. Zároveň ustanovenie § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

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

v znení zákona č. 248/2002 Z. z. ukladá účastníkovi konania ako poskytovateľovi služieb 

v zmysle tohto zákona povinnosť príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť, o.i. 

informáciu o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa 

služieb podlieha, čo účastník konania preukázateľne nesplnil. 

 V prípade ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., je  predávajúci už pred uzatvorením 

zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, poskytnúť jednotlivé informácie  v zmysle ustanovenia § 3  

ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.     

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

sankcionuje za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona  

č. 102/2014 Z. z. Zákon neuvádza poškodenie konkrétneho spotrebiteľa ako skutočnosť 

podmieňujúcu a rozhodujúcu pre vznik zodpovednosti za protiprávne konanie. K naplneniu 

skutkovej podstaty týchto správnych deliktov stačí kontrolnému orgánu zistiť, že v dôsledku 

porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa. Treba však 

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

rozsahu spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý 

čas výkonu svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na 

ochranu spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán je toho názoru,  
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že účastník konania ako predávajúci pri výkone svojej činnosti je povinný poznať zákon 

a zabezpečiť jeho dodržiavanie. 

Odvolací orgán taktiež  považuje za vhodné uviesť, že správne delikty právnických osôb sú 

postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je pojmovým znakom správneho 

deliktu právnickej osoby. Podstatné je to, či k porušeniu zákona objektívne došlo. Subjektom 

deliktu je právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, ktorá 

je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania tak zodpovedá za porušenie povinnosti 

založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. 

Čo sa týka argumentu účastníka konania, že je tiež potrebné, aby správny orgán bral ohľad na 

majetkové pomery subjektu, odvlací organ uvádza, že účastník konania nijakým spôsobom 

nepreukázal, že výška pokuty udelená prvostupňovým správnym orgánom by bola neprimeraná. 

Správny ani odvolací organ nemá prístup ku účtovníctvu jednotlivých účastníkov konania ani  

k ich daňovým priznaniam, či iným dokumentom, ktoré by preukazovali ich finančnú situáciu. 

Jediným spôsobom, ktorým správny organ môže individualizovať výšku pokuty, vzhľadom na 

jeho majetkové pomery, sú údaje zo stránky www.finstat.sk, z ktorých vyplývajú výrazne odlišné 

hodnoty, aké prezentuje účastník konania vo svojom odvolaní. Z údajov za rok 2019 vyplýva, že 

úćastník konania mal celkové výnosy v hodnote 437 343 € a nie 140 000 € ako uvádza vo svojom 

odvolaní. Odvolací orgán k uvedenému uvádza, že po dôkladnom preskúmaní rozhodnutia  

a konania, ktoré mu predchádzalo, našiel dôvod na zníženie výšky postihu tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. Správny orgán pri  určení výšky sankcie vychádzal zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa, kde sa v § 24 ods. 1 uvádza: „Za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a 

alebo § 26 pokutu do 66 400 EUR; za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov uloží 

pokutu do 166 000 EUR.“V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., 

ako už bolo vyššie uvedené, sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej 

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane 

spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že prvostupňový orgán bol povinný k uloženiu pokuty pristúpiť. 

V súlade teda s týmto ustanovením má SOI zákonnú povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak došlo 

k porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. 

a je nepochybne preukázané, že k nim došlo. 

Odvolací orgán uvádza, že čo sa týka samotnej výšky uloženej pokuty, tak adekvátne znížil 

výšku uloženej pokuty, avšak nemohol viac znížiť výšku uloženej pokuty, nakoľko charakter 

protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré 

spočívajú v poškodení spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty v pozmenenej výške určenej 

v tomto rozhodnutí. Podľa názoru odvolacieho orgánu je výška takto zníženej uloženej pokuty 

primeraná zistenému nedostatku. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu 

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

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

očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia 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. Odvolací orgán zastáva názor, že pokuta bola uložená v rámci stanovených kritérií, 

blízko minimálnej sadzby.  Podľa názoru odvolacieho orgánu je výška uloženej pokuty 

primeraná zisteným nedostatkom. 

Ku argumentu účastníka konania, v ktorom uvádza, ze v zmysle rozsudku Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2008 sp. zn. 2 Sžo 81/2007: „Ďalšou obsahovou 

náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie, ktoré plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má 

presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. 

V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na skutkové 

http://www.finstat.sk/
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okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, 

ktoré boli nepochybne zistené, a ich právny význam. Ďalej treba uviesť, aké dôkazy boli 

vykonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy  

a napokon, ako sa správny orgán vyrovnal s námietkami účastníkov. V odôvodnení rozhodnutia 

nemožno uvádzať skutkové zistenia, ktoré sa buď vôbec nevykonali alebo sa o nich správny 

orgán dozvedel až po vyhlásení rozhodnutia. Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán 

subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenia hmotnoprávneho predpisu. Medzi 

právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. S uvedeným sa odvolací 

organ plne stotožňuje a uvádza, že prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v súlade s vyššie 

uvedeným, keď obsahovalo skutkové okolnosti žistené a zaznamenané pri kontrole dňa 

16.05.2019, a ktoré účastník konania žiadnym spôsobom nespochybnil), taktiež aj ich právny 

význam pre spotrerbiteľa a tiež právne posúdenie veci, kedy prvostupňový správny organ tieto 

zistenia správne subsumoval pod príslušné ustanovenia hmotnoprávneho predpisu. 

K uvedenému odvolací orgán tiež uvádza, že inšpekčný záznam patrí medzi relevantné 

podklady k rozhodnutiu a je záznamom z kontroly, v ktorom konajúci inšpektori opíšu 

objektívne zistený stav na mieste samom, k čomu sa má možnosť vyjadriť zodpovedná osoba 

prítomná pri kontrole (z odvolania vyplýva, že pri kontrole bol prítomný manažér účastníka 

konania) a správnosť záznamu potvrdí svojím podpisom, resp. uvedie, s čím nesúhlasí. Samotný 

manažer účastníka konania, ktorý bol pri kontrole prítomný a následne po kontrole samotný 

účastník konania (štatutárny organ účastníka konania), mal možnosť dané skutkové zistenie, či 

priebeh kontroly rozporovať, namietať, či spochybniť, no k tomu však nepristúpil, čím 

deklaroval správnosť skutkových zistení vykonanou kontrolou. Účastník konania po doručení 

Oznámenia o začastí správneho konania doručil formou emailu Krajskému Inšpektorátu SOI 

Nitra Vyjadrenie k oznámeniu o začastí správneho konania zo dňa 18.12.2019, v ktorom 

informuje, že zistené nedostatky odstránil, a preto žiada o prihliadnutie na túto skutočnosť  

a prípadné odpustenie pokuty. Navyše účastník konania mohol voči nariadeným opatreniam, 

ktoré mu boli uložené pri vykonanej kontrole podať v lehote do troch dní po vykonanej kontrole 

námietky, resp. sa mohol vyjadriť k dôvodom uvedeným v oznámení o začatí správneho konania 

alebo inak spochybniť relevantné skutkové okolnosti zistené objektívne vykonanou kontrolou. 

No k tomu však pristúpil až v čase uloženia peňažnej sankcie rozhodnutím prvostupňového 

orgánu, s ktorou výškou sa zjavne nestotožnil.  

Ku argumentu účastníka konania, že odôvodnenie rozhodnutia nie je presvedčivé, tiež že  

v odôvodnení rozhodnutia musí, podľa účastníka konania, správny orgán reagovať na dva okruhy 

problémov: skutkové okolnosti a právne posúdenie veci odvolací orgán opätovne  uvádza, že 

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 a zákona  

č. 102/2014 Z.z. Uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa viažu 
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citované zákony na predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) cit. Zákona o ochrane 

spotrebiteľa účastník konania, preto práve účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na 

základe objektívnej zodpovednosti. Následne správny organ tieto zistenia správne subsumoval 

pod príslušné ustanovenia hmotnoprávneho predpisu. Z uvedeného jasne vyplýva, že účastníkom 

konania uvádzané náležitosti boli riadne splnené. 

Ku argumentu účastníka konania, ktorým argumentuje, že ak správny orgán ukladá pokutu 

za správny delikt, ako v tomto prípade, nepostačuje uviesť, že pri uložení pokuty prihliadal na 

mieru zavinenia a výška pokuty bola určená v rámci ustanovenej hranice. Správny orgán sa musí 

vyrovnať so všetkými hľadiskami pre uloženie pokuty, inak je takéto rozhodnutie 

nepreskúmateľné, odvolací orgán uvádza, že pri určení výšky pokuty vychádzal z vlastných 

zistení a uváženia správneho orgánu aplikujúceho zákon. Jednotlivé dôkazné prostriedky 

zhodnotil podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej 

súvislosti a dospel k záveru, že porušenie povinnosti zo strany účastníka konania, ako 

predávajúceho, bolo spoľahlivo preukázané, čo ani sám úćastník konania nenamieta. Odvolací 

správny orgán však vyhovel námietkam účastníka konania a pristúpil k zníženiu výšky uloženej 

pokuty z dôvodu uvedenom v tomto rozhodnutí. Správny orgán považuje výšku uloženej sankcie 

po znížení za adekvátnu protiprávnemu konaniu, nakoľko v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 

zákona o ochrane spotrebiteľa správny orgán je povinný uložiť predávajúcemu za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti 

ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400 eur a za opakované porušenie povinnosti počas 

12 mesiacov je povinný uložiť pokutu do 166 000 eur. 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 hľadiska 

definované v ustanovení § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, t. j. najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti. 

Ku tvrdeniu účastníka konania, ktorým namieta, že v kontexte právnych a skutkových 

okolností tohto prípadu má účastník konania za to, že pokuta uložená Inšpektorátom Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Nitre je neprimerane vysoká, a tiež ktorými účastník konania opakovane 

poukazuje na skutočnosť, že spolupracoval pri výkone inšpekcie, priznal svoju zodpovednosť za 

spáchaný delikt, a po zistení porušení povinností, vynaložil všetko úsilie na čo najpromptnejšie 

odstránenie nedostatkov, odvolací orgán uvádza, že pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty, táto je 

nepochybne výsledkom uváženia zo strany správneho orgánu, odvolací orgán sa teda zaoberal 

otázkou, či správne uváženie nevybočilo z medzí hľadísk ustanovených zákonom. Odvolací 

orgán sa zameral na samotnú výšku uloženej pokuty vo vzťahu k zistenému porušeniu zákona, 

pričom dospel k záveru o potrebe jej zníženia tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, 

k čomu dôvody uviedol vyššie v rozhodnutí. Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom 

stanovenej sadzbe do 66 400 €, pokuta vo výške 850,- EUR nie je vzhľadom na hornú hranicu 

sadzby represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. K výške pokuty odvolací orgán uvádza, že 

v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. 

Úmysel alebo pohnútky sa v tomto prípade objektívnej zodpovednosti právnickej osoby za 

správny delikt podľa zákona o ochrane spotrebiteľa neskúmajú. V zmysle ustanovenia § 24  

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa správny orgán musí uložiť pokutu za porušenie právnych 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti 

ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400,- €. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje pokutu 

odpustiť, či namiesto uloženia pokuty udeliť pokarhanie, upozornenie, napomenutie a pod. Podľa 

čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. v platnom znení, sú štátne orgány 

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

zákon – v tomto prípade zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z.z., z čoho vyplýva, 
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že správny orgán bol povinný uložiť pokutu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného 

porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa 

odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Výška pokuty je 

primeraná zisteným skutočnostiam a je uložená na dolnej hranici zákonnej sadzby. V tomto 

prípade je podstatný fakt, že nedodržaním správnej miery u odpredávaných nápojov došlo  

k poškodeniu spotrebiteľa a k porušeniu povinnosti predávajúceho podľa zákona o ochrane 

spotrebiteľa a tiež podľa zákona č. 102/2014 Z.z. Účelom ustanovenia tejto právnej povinnosti 

prostredníctvom zákona o ochrane spotrebiteľa je zabrániť poškodeniu spotrebiteľa. Odvolací 

správny orgán hodnotí odstránenie nedostatkov pozitívne, následné odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrole, však nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav 

zistený v čase kontroly. Odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002  

Z. z. povinnosťou pre účastníka konania a nie okolnosťou, ktorá by mala vplyv na výšku uloženej 

pokuty. Pokuta uložená účastníkovi konania je v súlade so zásadou materiálnej rovnosti, 

vyjadrenou v ustanovení § 3 ods. 5 správneho poriadku, keď správny orgán pri určení výšky 

pokuty vychádzal z rozhodovacej praxe správnych orgánov v skutkovo zhodných alebo 

obdobných prípadoch. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom 

zázname zo dňa 16.05.2019. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom 

rozsahu. Pre postih účastníka konania za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že 

bol porušený zákon. Pri určovaní výšky pokuty bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho 

konania. 

Ku tvrdeniam, že dôvodom poukazujúcim na neprimerane vysokú výšku pokuty je, podľa 

účastníka konania aj skutočnosť, že neboli bezprostredne ohrozené práva spotrebiteľov 

v príčinnej súvislosti s nedostatkami, konštatovanými vo výroku rozhodnutia a už vôbec 

nedošlo k priamej ujme na právach spotrebiteľov, odvolací orgán opakovane uvádza, že 

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 neumožňuje 

žalovanému prihliadnuť na žiadne subjektívne aspekty. Správny orgán je toho názoru, že 

účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákon a zabezpečiť jeho dodržiavanie. 

Ku tvrdeniu, že v predmetnom prípade nešlo o opakované nedostatky, pričom zistené 

nedostatky boli ihneď po zistení odstránené, odvolací orgán uvádza, že v zmysle § 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. V zákone o ochrane spotrebiteľa teda vzhľadom na vyššie uvedené absentuje dispozitívny 

charakter ukladania sankcií, a preto zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje pokutu odpustiť, 

či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie, napomenutie a pod. V zmysle čl. 2 ods. 2 

ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, v platnom znení, sú štátne 

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

ustanoví zákon. Z uvedeného jasne vyplýva, že právny orgán je povinný postihovať zistené 

porušenie zákona a skutočnosť, že nešlo o opakované nedostatky ma vplyv na maximálnu výšku 

uloženej pokuty, kedy v prípade, že správny orgán v priebehu 12 mesiacov zistí opakované 

porušenie povinnosti, je povinný uložiť pokutu až do výšky 166 000 eur. 

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

určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné 

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

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

a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty odvolací orgán pokladá 

za primeranú zistenému skutkovému stavu. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20190101#paragraf-9a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20190101#paragraf-26a
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 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“. 

Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih uložený na 

základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný. 

 Odvolací správny orgán sa stotožňuje s vyjadrením prvostupňového správneho orgánu, že 

v predmetnej veci ide o vec správneho trestania. Právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové 

podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh 

viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych 

deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne 

v právnom predpise, ktorý je 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, uložená 

v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. 

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“.  

 Správny orgán vzal do úvahy následky protiprávneho konania, ktorými je porušenie práv 

spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie; správny orgán vzal 

tiež do úvahy porušenie povinnosti účastníka konania používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách; Správny orgán vzal tiež do úvahy porušenie povinnosti účastníka 

konania 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 poskytnúť spotrebiteľovi formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; 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 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; jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi poučenie 

o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa všeobecného predpisu 

a informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu 
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alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu. 

 Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa ktorého každý spotrebiteľ 

okrem iného má právo na informácie vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej 

miere a úrovni dosiahnutý nebol, keď v čase kontroly dňa 16.05.2019 bolo v sídle účastníka 

konania zistené, že účastník konania ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu 

shop.venturesbooks.sk neposkytol názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

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

v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 

 Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich spotrebiteľom, 

ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov porušenia povinnosti 

účastníka konania splnený. 

 Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán pri 

určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je povinný 

dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, za 

ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znemená bez ohľadu na okolnosti, za ktorých 

k porušeniu povinnosti došlo. 

 K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ako i zákaz upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

zákona č. 250/2007 Z. z., povinnosť účastníka konania 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 poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; 

povinnosť 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 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; povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi poučenie 

o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa všeobecného predpisu 

a informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov; povinnosť predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tieto zákazy a povinnosti, ako vyplýva z kontroly 

internetového obchodu shop.venturesbooks.sk vykonanej inšpektormi SOI dňa 16.05.2019 

v sídle spoločnosti Slovak Ventures s. r. o., Štefánikova trieda 8/15, Nitra účastník konania ako 

predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému preukázateľne porušil. 

 Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo nesplnenie zákonných zákazov a povinností určených predávajúcemu s ohľadom 

na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny 

štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 

Z. z. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol predovšetkým na rozsah zistených 

nedostatkov, na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť. 

 Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo na 

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 
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ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko 

v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si 

výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť 

výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon 

viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. 

V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté 

základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. Správny orgán tiež 

zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že v súvislosti s porušením zákazu používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách bol spotrebiteľ mylne informovaný 

o možnosti odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu, keď účastník konania vo svojich 

obchodných podmienkach zadefinoval lehotu na odstúpenie od zmluvy so zákonným následkom 

vrátenia peňazí spotrebiteľovi v lehote 7 pracovných dní, napriek tomu, že osobitná právna 

úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. stanovuje od 13.06.2014 zákonnú lehotu na odstúpenie od 

zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní, 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, pričom v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 

zákona č. 102/2014 Z. z. 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., a taktiež keď podmienkou, 

ktorou si účastník konania vyhradzoval právo ľubovoľne znížiť sumu, ktorú je povinný vrátiť 

spotrebiteľovi za ním vrátený tovar, ktorý je poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, 

ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, čím mohol spôsobiť, že 

spotrebiteľ z dôvodu mylnej informácie neuplatnil svoje právo priznané mu zákonom  

č. 102/2014 Z.z. 

 Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno- výchovnú 

funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a na základe správnej úvahy za 

primeranú a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. 

 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 správny orgán pristúpil k zníženiu výšky uloženej pokuty z dôvodu vyššie 

uvedeného v tomto rozhodnutí. Vzhľadom na uvedené bola pokuta po znížení uložená správnym 

orgánom odôvodnene, v adekvátnej výške a od uloženej pokuty očakáva nielen represívny, ale 

aj preventívny účinok. Pokuta uložená vo výške stanovenej v tomto rozhodnutí je s prihliadnutím 

na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou, citeľnou a odradzujúcou, teda 

takou, akú ma na mysli úniové spotrebiteľské právo a zároveň pokutou zodpovedajúcou 

zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

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

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

ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

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

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

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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