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      ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o., sídlo: Moravany 253,  072 03 

Moravany, IČO: 45 245 746, kontrola internetového obchodu: www.obuvdoroboty.sk, začatá 

na Inšpektoráte SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „ Inšpektorát“) dňa 

29.06.2021, výkon kontroly bol ukončený v sídle Inšpektorátu dňa 06.08.2021 prerokovaním 

a odovzdaním inšpekčného záznamu konateľovi kontrolovanej osoby.  

 

pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“), v zmysle ktorého 

predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník 

konania na svojej internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk v časti Obchodných podmienok 

,,Reklamačný poriadok“ uvedením: „Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare 

v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a 

manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. 

Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.“ a v časti 

Obchodných podmienok „Vrátenie tovaru“ uvedením: Máte právo po prevzatí tovar 

rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:1. je v pôvodnom stave, 2. obsahuje všetky 

pôvodné, originálne štítky a visačky, 3. nejaví známky používania a opotrebenia, 4. je 

neporušený a nepoškodený, 5. je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu 

atď.), 6. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.“ ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu, nad rámec zákona resp. v rozpore s ním; 
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- pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého 

predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 1 citovaného zákona, keď účastník 

konania uprel spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko na internetovej stránke 

www.obuvdoroboty.sk v čase kontroly neposkytol spotrebiteľovi informáciu o názve a adrese 

orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha a taktiež neposkytol 

spotrebiteľovi informáciu o označení registra, ktorý predávajúceho zapísal riadnym spôsobom 

a čísle zápisu a v časti Obchodných podmienok  „Doručenie a dodacie podmienky“ uvedením: 

„Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom 

ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier 

či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému 

znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar 

poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 

pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o 

prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!)“ upieral spotrebiteľovi práva na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a to jednostranným určením spôsobu vrátenia ceny za tovar bez 

predchádzajúcej dohody so spotrebiteľom v prípade, ak spotrebiteľ použil pri svojej platbe za 

produkt iný spôsob platby ako bezhotovostný platobný styk prevodom na účet (napr. hotovosť); 

 

pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého 

predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď 

účastník konania v čase kontroly na internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk v časti 

Obchodných podmienok „Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva“, v znení: „Všetky 

objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. 

V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže 

byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí 

objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého 

výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol 

skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je 

na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne 

dodania.“ v časti Obchodných podmienok „Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy“ uvedením: 

„Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom 

obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom 

prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od 

zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze 

je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené 

najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na 

okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.“, uvedením: 

„Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, 

musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné 

(napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť 

peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar 

poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody 

a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný 

vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto 

zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci  
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naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na 

prepravu a pod).“ Tovar ktorý si prajete vrátiť, vymeniť či reklamovať prosím zašlite priamo 

doporučene na našu adresu , v prípade ak tovar pošlete na poštu, nebude vyzdvihnutý !“, v časti 

Obchodných podmienok „ Doručenie a dodacie podmienky“ uvedením: „Zásielka musí byť 

kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri 

dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby 

nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných 

obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú 

vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od 

obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí 

pre reklamácie!)“ , v časti Obchodných podmienok „REKLAMAČNÉ PODMIENKY“ 

uvedením: „h) Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou 

a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil 

inštaláciu a/alebo manipuláciu.“, uvedením: „i) Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie 

tovarov na stránke sú len orientačné a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným 

variáciám tovaru z dôvodu použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej 

technológie snímania obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru 

sa nepovažujú za vadu tovaru.“ a uvedením: „l.) Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje 

bezodkladne kupujúci písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať 

všetkými dokladmi, ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho 

listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj 

potvrdeným záručným listom. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak 

predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci 

o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť 

pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.“ a v časti Obchodných podmienok 

,,Dôsledky odstúpenia od zmluvy“ uvedením: 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, 

ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,  kúpnu cenu mimo nákladov na doručenie 

tovaru k Vám. 2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru 

späť na našu adresu. 3. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 

14-dňovej lehoty.“, uvádzal podmienky spôsobilé založiť výraznú nerovnosť v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, t.j. neprijateľné podmienky; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 3 ods. 1 písm. i) 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.), v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne 

a zrozumiteľne poskytnúť 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, keď účastník konania v čase kontroly nezabezpečil 

splnenie tejto povinnosti na svojej internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z., 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom 

webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej 

môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, keď na internetovej  

http://www.obuvdoroboty.sk/


stránke www.obuvdoroboty.sk sa žiadnym spôsobom nenachádzala informácia o možnosti a 

podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov ako ani 

odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ 

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu;  

 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  600,- eur  slovom  šesťsto eur. 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01120821. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 29.06.2021 bol inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj 

začatý výkon kontroly internetového obchodu www.obuvdoroboty.sk, zameraný na prešetrenie 

písomného podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod. č 984/2021 a to 

zaslaním Oznámenia o začatí kontroly - výzvy na doručenie potrebných dokladov a stanoviska 

prostredníctvom elektronickej schránky aj prostredníctvom emailu a stiahnutím a vytlačením 

potrebných podkladov z internetovej stránky www.obuvdoroboty.sk (obchodné podmienky 

a informácie pre spotrebiteľov). Kontrola bola ukončená dňa 06.08.2021 v sídle Inšpektorátu 

spísaním a odovzdaním inšpekčného záznamu účastníkovi konania. 

 

Vykonanou kontrolou, na základe vyhodnotenia predložených podkladov, bolo zistené, že 

účastník konania je predávajúcim a prevádzkovateľom webového sídla www.obuvdoroboty.sk, 

pričom ako predávajúci uzatvára s fyzickými osobami – spotrebiteľmi kúpne zmluvy 

obsahujúce vopred naformulované zmluvné podmienky, s ktorých obsahom sa spotrebiteľ 

môže vopred oboznámiť, avšak nemôže ovplyvniť ich obsah. Zmluvy medzi predávajúcim 

a spotrebiteľom sú uzatvárané prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej 

prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, pričom ponuka tovaru je dostupná na stránke 

ww.obuvdoroboty.sk. 

 

Predmetom kontroly vykonanej v súvislosti s prešetrením podnetu bol okrem iného aj súlad 

zmluvných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú obsah 

spotrebiteľských zmlúv a ochranu spotrebiteľa. Vyhodnotením obsahu Obchodných 

podmienok, ako aj informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzatvorením zmluvy na 

diaľku, bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie zákazov 

a povinností predávajúceho: 

 

- podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník konania na svojej 

internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk, ukladal povinnosti spotrebiteľovi bez právneho 

dôvodu, a to konkrétne:  

 

 v časti Obchodných podmienok ,,Reklamačný poriadok“ uvedením: „Ak výrobca poskytuje 

záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť 

účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie 

budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete 

informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili 

http://www.obuvdoroboty.sk/
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prečítaním obchodných podmienok.“ ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

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

Uplatnenie reklamácie je zákonom garantované právo spotrebiteľa a právna úprava 

spotrebiteľovi neukladá žiadne povinnosti v súvislosti s úhradou nákladov vzniknutých pri 

jej vybavovaní či iných poplatkov, a to bez ohľadu na výsledok reklamácie. V ustanovení § 

18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa je výslovné upravené, že ak spotrebiteľ reklamáciu 

výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu 

zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného 

posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani 

iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zároveň je v ustanovení § 18 ods. 7 zákona o 

ochrane spotrebiteľa uvedené, že ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 

mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná 

v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné 

posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného 

posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša 

predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Zároveň je v § 598 zákona                        

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) uvedené, 

že kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti                         

s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 

 

 a v časti Obchodných podmienok „Vrátenie tovaru“ uvedením: Máte právo po prevzatí 

tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:1. je v pôvodnom stave, 2. 

obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky, 3. nejaví známky 

používania a opotrebenia, 4. je neporušený a nepoškodený, 5. je kompletný (vrátane 

príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), 6. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.“ touto 

podmienkou ukladal predávajúci spotrebiteľovi povinnosť po odstúpení od zmluvy 

uzavretej na diaľku vrátiť tovar neporušený, nepoškodený, v pôvodnom, nepoškodenom 

obale bez právneho dôvodu a nad rámec zákona. Túto povinnosť spotrebiteľovi totiž 

neukladá žiaden právny predpis. Zákon nezakazuje spotrebiteľovi tovar vyskúšať, t. j. 

rozbaliť obal výrobku, odskúšať funkcie výrobku, teda použiť ho spôsobom potrebným na 

zistenie jeho vlastností a funkčností tak, ako v kamennej predajni a následne využiť právo 

na odstúpenie od zmluvy. V prípade preukázateľne vzniknutej škody na tovare si môže 

predávajúci uplatniť právo na náhradu škody voči spotrebiteľovi na základe zodpovednosti 

spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru. Táto skutočnosť však nemôže obmedziť zákonné 

právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona                                

č. 102/2014 Z. z.. 

 

- podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 1 citovaného zákona, keď účastník konania uprel 

spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko na internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk 

v čase kontroly neposkytol spotrebiteľovi informáciu o názve a adrese orgánu dozoru, ktorému 

činnosť poskytovateľa služieb podlieha a taktiež neposkytol spotrebiteľovi informáciu 

o označení registra, ktorý predávajúceho zapísal riadnym spôsobom a čísle zápisu a v časti 

Obchodných podmienok  „Doručenie a dodacie podmienky“ uviedol: „Zásielka musí byť 

kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri 

dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak 

aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných 

obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú 

https://www.obuvdoroboty.sk/slovnik-pojmov/a/
https://www.obuvdoroboty.sk/slovnik-pojmov/a/
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http://www.obuvdoroboty.sk/


vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od 

obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí 

pre reklamácie!).“ Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný vrátiť 

spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej 

platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe 

platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

Jednostranným určením spôsobu vrátenia ceny za tovar bez predchádzajúcej dohody so 

spotrebiteľom v prípade, ak spotrebiteľ použil pri svojej platbe za produkt iný spôsob platby 

ako bezhotovostný platobný styk prevodom na účet (napr. hotovosť), dochádza k upieraniu 

práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov z dôvodu, že predávajúci 

umožňuje vykonať platbu okrem bankového prevodu, PAYS aj na dobierku a spotrebiteľ môže 

uhradiť objednávku aj v hotovosti. 

 

- podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď účastník konania na svojej internetovej stránke 

www.obuvdoroboty.sk, uvádzal podmienky spôsobilé založiť výraznú nerovnosť v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, t.j. neprijateľné podmienky, a to 

konkrétne: 

 

 v časti Obchodných podmienok „Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva“, v znení: 

„Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej 

expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude 

expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou 

tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. 

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota 

tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo 

nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne 

informovať o ďalšom termíne dodania.“ Uvedené podmienky sú neprijateľné, keďže podľa 

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

je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a podľa                              

§ 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

Druhá časť podmienky je rovnako neprijateľná a v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 zákona 

č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný jasne a zrozumiteľne oznámiť 

spotrebiteľovi lehotu, do ktorej sa zaväzuje dodať tovar, ešte pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku; 

 

 v časti Obchodných podmienok „Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy“ uvedením: „Ak je 

kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom 

obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom 

prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od 

zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. 

Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť 

doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s 

prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od 

doručenia.“ Uvedená  podmienka  obsahuje  neprijateľnú  podmienku  zakladajúcu  

nerovnováhu  v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,  

http://www.obuvdoroboty.sk/


nakoľko podľa § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa považuje lehota na odstúpenie od 

zmluvy za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu 

najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonnej  lehoty.  Samotný  tovar  je  spotrebiteľ  v 

zmysle  §  10  ods.  1  zákona  č. 102/2014 Z. z. povinný zaslať späť predávajúcemu alebo 

ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa 

odstúpenie od zmluvy. To znamená, že spotrebiteľ môže zaslať tovar v prípade uplatnenia 

práva na odstúpenie od zmluvy spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, 

najneskôr v lehote 14 dní od odstúpenie od zmluvy; 

 

 v časti obchodných podmienok „Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uvedením: „Toto 

ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, 

musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre 

možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ 

poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený 

tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na 

náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom 

prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade 

vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, 

môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením 

tovaru (náklady na prepravu a pod).“ Tovar ktorý si prajete vrátiť, vymeniť či reklamovať 

prosím zašlite priamo doporučene na našu adresu , v prípade ak tovar pošlete na 

poštu, nebude vyzdvihnutý !“ Uvedená  podmienka  obsahuje  neprijateľnú  podmienku  

zakladajúcu  nerovnováhu  v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný 

vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej 

cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náhradu jemu vzniknutej 

škody si môže predávajúci uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania 

na príslušnom súde. V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. znáša pri odstúpení od 

zmluvy spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej 

predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Podmienkou zaslať tovar doporučene, ukladá predávajúci spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu. Zákony Slovenskej republiky neustanovujú spotrebiteľovi povinnosť v 

prípade vrátenia, výmeny alebo reklamácie uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady 

výrobku alebo v prípade odstúpenia od zmluvy doporučenou zásielkou, tak ako to uvádza 

predávajúci;  

 

 v časti Obchodných podmienok „ Doručenie a dodacie podmienky“ uvedením: „Zásielka 

musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju 

prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či 

kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému 

znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar 

poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 

3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o 

prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!)“ Uvedená podmienka  obsahuje  neprijateľnú  

podmienku  zakladajúcu  nerovnováhu  v právach a povinnostiach zmluvných strán v 

neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci 

povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho prijal na 

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



a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci  teda nemôže znížiť sumu v prípade vrátenia 

tovaru o prepravné náklady ako to predávajúci uvádza;  

 

 v časti Obchodných podmienok „REKLAMAČNÉ PODMIENKY“ uvedením: „h) 

Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou 

a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil 

inštaláciu a/alebo manipuláciu.“ Podmienka je neprijateľná, pretože vylučuje alebo 

obmedzuje právo spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za 

škodu. Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe je zákonom garantované právo spotrebiteľa. 

V zmysle zákona č. 250/2007 má každý spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. 

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať jeho práva, nesmie sa vopred zrieknuť svojej 

zodpovednosti za škodu, nakoľko je povinnosťou predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

realizáciu zákonom ustanoveného práva a to bez ohľadu na to, čo je príčinou vady výrobku. 

Predávajúci zodpovedá za vady predanej veci od jej prevzatia kupujúcim, a to počas trvania 

celej záručnej doby. Predávajúci je povinný prijať aj poškodený výrobok. Predávajúci po 

splnení zákonom stanovených podmienok je povinný prijať reklamáciu a vybaviť ju jedným 

zo zákonných spôsobov, môže ju zamietnuť nie však odmietnuť jej prijatie. Otázka 

charakteru vady výrobku a jej vzniku má byť predmetom skúmania v rámci reklamačného 

konania, pričom spotrebiteľa nemožno nad rámec zákonných požiadaviek limitovať pri 

uplatnení zodpovednosti za vady; 

 

 uvedením: „i) Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na stránke sú len 

orientačné a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu 

použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej technológie snímania 

obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru sa nepovažujú za 

vadu tovaru.“ Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a 

povinnostiach zmluvných strán v neprospech  spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 

písm. a) zákona č. 102/2014 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 okrem iných údajov aj hlavné 

vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. 

Uvedené údaje o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované 

rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Poskytnutie takýchto nezáväzných 

informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil; 

 

 a uvedením: „l.) Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje bezodkladne kupujúci 

písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, 

ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími 

súvisiacimi dokladmi a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným 

záručným listom. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu 

nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich 

dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri 

prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.“ Podmienka je neprijateľná, pretože 

vylučuje alebo obmedzuje právo spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo 

zodpovednosti za škodu. Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe je zákonom garantované 

právo spotrebiteľa. V zmysle zákona č. 250/2007 má každý spotrebiteľ právo na uplatnenie 

reklamácie. Predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať jeho práva, nesmie sa vopred 

zrieknuť svojej zodpovednosti za škodu, nakoľko je povinnosťou predávajúceho umožniť 



spotrebiteľovi realizáciu zákonom ustanoveného práva a to bez ohľadu na to, čo je príčinou 

vady výrobku. Predávajúci zodpovedá za vady predanej veci od jej prevzatia kupujúcim, 

a to počas trvania celej záručnej doby. Predávajúci po splnení zákonom stanovených 

podmienok je povinný prijať reklamáciu a vybaviť ju jedným zo zákonných spôsobov, môže 

ju zamietnuť nie však odmietnuť jej prijatie. Otázka charakteru vady výrobku a jej vzniku 

má byť predmetom skúmania v rámci reklamačného konania, pričom spotrebiteľa nemožno 

nad rámec zákonných požiadaviek limitovať pri uplatnení zodpovednosti za vady; 

 

 a v časti Obchodných podmienok ,,Dôsledky odstúpenia od zmluvy“ uvedením: 1. Po 

odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy,  kúpnu cenu mimo nákladov na doručenie tovaru k Vám. 2. Platba za zakúpený tovar 

Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. 3. Lehota sa 

považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“ Uvedené 

podmienky sú neprijateľné a v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., 

v zmysle ktorého je  predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 

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

od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, 

dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie                                   

§ 8 ods. 5. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný vrátiť 

spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej 

platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe 

platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Podľa                  

§ 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj 

tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako 

mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť 

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby. Vrátením len kúpnej ceny za tovar v prípade 

odstúpenia od zmluvy; viazaním lehoty na vrátenie platieb nielen od okamihu doručenia 

odstúpenia od zmluvy ale aj na okamih doručenia tovaru dochádza k upieraniu práva 

spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov. Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. 

sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy 

bolo odoslané predávajúcemu v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Podmienka 

odoslania tovaru pri odstúpení od zmluvy pred uplynutím 14 - dňovej lehoty sa odchyľuje 

od zákonnej úpravy v neprospech spotrebiteľa. 

 

- podľa § 3 ods. 1 písm. i) 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.), v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť 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, keď účastník konania 

v čase kontroly nezabezpečil splnenie tejto povinnosti na svojej internetovej stránke 

www.obuvdoroboty.sk; 

 

- podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len 

„zákon č. 102/2014 Z.z.), v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

http://www.obuvdoroboty.sk/


uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti                    

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, 

predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho 

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

riešenia sporu, keď na internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk sa žiadnym spôsobom 

nenachádzala informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho riešenia sporov ako ani odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákonov, citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 

písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania začaté 

správne konanie, oznámené mu listom zo dňa 27.10.2021. 

 

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej schránky 

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), 

orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto 

zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie 

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota 

je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný 

predpis neustanovuje inú lehotu. 

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, ak nie je adresátom orgán verejnej moci 

a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. K uplynutiu úložnej lehoty s fikciou 

doručenia došlo dňa 12.11.2021. 

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník toto svoje procesné právo nevyužil a k dôvodom 

začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania sa v lehote 

stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v 

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej 

mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá 

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na 

zavinenie, zodpovedá za výsledok. 

http://www.obuvdoroboty.sk/


 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

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

v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z., predávajúci nesmie spotrebiteľovi ukladať 

povinnosti bez právneho dôvodu.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3cit. zákona. 

 

Podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej 

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

zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom 

dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom 

priznaných práv spotrebiteľa. 

  

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z.  predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.   

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 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, 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. t) zákona č. 102/2014 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 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. 

 

Vyššie uvedené zmluvné podmienky, ktoré uvádzal účastník konania v Obchodných 

podmienkach  na internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk majú síce charakter podmienok, 

s ktorými sa spotrebiteľ má možnosť oboznámiť ešte pred uzavretím zmluvy, no zároveň nemá 

možnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu ovplyvniť ich obsah, preto nesmú obsahovať 

ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi alebo im odporujú.  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-3


Vykonanou kontrolou bolo spoľahlivo zistené, že účastník konania ukladal spotrebiteľovi 

povinnosť bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na informácie a právo na ochranu 

ekonomických záujmov, používal neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, 

neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy 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 a taktiež neuviedol informáciu o možnosti a 

podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na 

svojom webovom sídle neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Formuláciou 

obchodných podmienok účastník konania spôsobil značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím ho v danom prípade 

jednostranne znevýhodnil, a teda využil svoje silnejšie postavenie vo vzťahu k spotrebiteľovi. 

Vzhľadom na to, že spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej 

pozícií v porovnaní s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona 

bola poskytnutá zvýšená ochrana.  

 

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to 

znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto 

porovnania je výsledok kontroly, z ktorého je v danom prípade zrejmé, že zistený skutkový stav 

nevyhovoval predpísanému stavu. Rozhodujúci je stav zistený v čase kontroly, z ktorého 

jednoznačne vyplýva porušenie povinností a zákazov v zmysle vyššie uvedených ustanovení 

príslušných zákonov na ochranu spotrebiteľa.  

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti.  

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym spôsobom, naopak vo vysvetlivke 

k inšpekčnému záznamu poukázal na to, že so zistenými nedostatkami sa stotožňuje a taktiež 

aj na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou. K tomu správny orgán považuje 

za potrebné uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou 

kontrolovanej osoby vyplývajúcou z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je 

kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo 

vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch 

v určenej lehote správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie 

nedostatkov až po ich konštatovaní inšpektormi SOI a podanie informácie o prijatých 

opatreniach na nápravu preto správny orgán vníma ako splnenie uvedenej povinnosti  



vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods.3 zákona č. 128/2002 Z. z. Správny orgán aj napriek 

uvedenému, prihliadal pri určovaní výšky pokuty na snahu účastníka konania o uskutočnenie 

nápravy. 

 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom. Správny orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu 

„predávajúci – spotrebiteľ“, vystupuje spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať 

špeciálnu starostlivosť a predávajúci vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a 

dodržiava všetky podmienky predaja. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po 

porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona.  

V zmysle § 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.  

 

V zmysle § 24 ods.1 zákona 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, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie povinností 

ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné a teda 

nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán rozhodol 

o uložení sankcie tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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 SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 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 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 

2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejedávaných 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 teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, 

uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
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Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. prihliadnuté najmä 

na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu a povinností, spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinností vzhľadom na to, že účastník konania ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, uprel spotrebiteľovi právo na informácie 

a právo na ochranu ekonomických záujmov, používal neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy 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 

a taktiež neuviedol informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov a na svojom webovom sídle neuviedol odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

  

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska charakteru protiprávneho konania 

správny orgán zohľadnil skutočnosť, že konaním účastníka konania opísaným vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia dochádza k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa v 

spotrebiteľskom  zmluvnom vzťahu. Orgán dozoru má za to, že zvýšenú obozretnosť treba 

dodržiavať predovšetkým v prípadoch predávajúcim vopred pripravených zmlúv, resp. 

zmluvných podmienok, do obsahu ktorých spotrebiteľ nemá reálnu možnosť nijako zasiahnuť.  

 

Z hľadiska závažnosti zisteného porušenia zákona správny orgán pri určovaní výšky pokuty 

zohľadnil skutočnosť, že kontrolou zistené nedostatky sa nachádzali v zmluvách, ktorých obsah 

spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok 

skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je objektívne schopný posúdiť 

charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva. Správny orgán 

pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do 

práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, 

ktoré môžu spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho, poškodiť. Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na značný 

rozsah, ale aj na obsah neprijateľných podmienok a na mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť 

oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho základné práva ustanovené v § 3 zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

 

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

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

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. Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na ochranu pred obchodnými podmienkami ukladanými nad rámec zákona, ďalej právo 

na ochranu ekonomických záujmov, právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách a právo na informácie vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

 



Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákona správny orgán uložiť do výšky 66 400 eur, 

bola s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, po posúdení všetkých zákonom stanovených 

hľadísk a  na základe správnej úvahy uložená vo výške, ktorú považuje správny orgán za 

primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä preventívny 

účinok. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  
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                                                                  ROZHODNUTIE 
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, 

ako príslušný orgán dohľadu v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) 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 § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: PRO-TOOLS s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť 

Juh , IČO: 52 451 461, výkon kontroly internetového obchodu www.auto-dielna.sk, začatý 

dňa 18.08.2021, vykonaný v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj, zameraný na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa, 

evidovaného správnym orgánom pod č. 575/2021. Kontrola bola ukončená dňa 09.09.2021 

v sídle Inšpektorátu prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu konateľovi 

spoločnosti.  

 

pre porušenie povinností predávajúceho podľa § 9 ods. 1 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“), v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

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

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

poštovné a iných nákladov a poplatkov, keď pri výkone kontroly bolo zistené porušenie 

uvedenej povinnosti, nakoľko na základe predložených dokladov bolo zistené, že účastník 

konania ako predávajúci nevrátil spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu č. 575/2021) v lehote 

14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, zaslaného spotrebiteľom predávajúcemu 

dňa 15.06.2021 a 16.06.2021, všetky platby, ktoré od neho predávajúci prijal na základe 

http://www.antik.sk/


zmluvy uzatvorenej na diaľku (objednávka č. 23953 zo dňa 13.04.2021, predmetom ktorej 

bola kúpa výrobku – dvojstĺpový zdvihák s elektrickým odistením bezpečnostných 

západiek, 4t 400V/3-fázový/50Hz-Lincos-STD-3040E 400V, v celkovej hodnote                               

1 605,86 € s DPH (predstavujúcej kúpnu cenu výrobku v hodnote 1 329,05 €  bez DPH 

a náklady na doručenie tovaru v sume 11 €), uhradené spotrebiteľom dňa 14.04.2021. Z 

dokladu predloženého orgánu dozoru pri výkone kontroly dňa 07.09.2021 vyplynulo, že k 

vráteniu finančných prostriedkov, prijatých na základe zmluvy č. 23953, vo výške                             

1 605,86 €, došlo až dňa 07.09.2021, kedy bola na účet spotrebiteľa uhradená uvedená 

platba v plnej výške,  

 

           

p o k u t u 

vo výške  1 000,- eur  slovom  tisíc eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna 

pokladnica  číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01290821. 

 

           

     O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.08.2021 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly internetového obchodu www.auto-

dielna.sk v sídle Inšpektorátu za účelom prešetrenia podnetu spotrebiteľa evidovaného 

správnym orgánom pod č. 575/2021. Vykonanou kontrolou, bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 9 ods. 1 zákona                           

č. 102/2014 Z. z, v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým 

nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Pri výkone kontroly na základe predložených 

dokladov bolo zistené, že zo strany predávajúceho neboli spotrebiteľovi (pisateľovi 

podnetu č. 575/2021) v lehote 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, zaslaného 

spotrebiteľom predávajúcemu dňa 15.06.2021 a aj 16.06.2021, vrátené všetky platby, ktoré 

od neho predávajúci prijal na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (objednávka č. 23953 

zo dňa 13.04.2021, predmetom ktorej bola kúpa výrobku – dvojstĺpový zdvihák 

s elektrickým odistením bezpečnostných západiek, 4t 400V/3-fázový/50Hz-Lincos-STD-

3040E 400V, v celkovej hodnote 1 605,86 € s DPH (predstavujúcej kúpnu cenu výrobku 

v hodnote 1 329,05 €  bez DPH a náklady na doručenie tovaru v sume 11€), uhradené 

spotrebiteľom dňa 14.04.2021. Z dokladu predloženého orgánu dozoru pri výkone kontroly 

dňa 07.09.2021 vyplynulo, že k vráteniu finančných prostriedkov, prijatých na základe 

zmluvy č. 23953, vo výške 1 605,86€, došlo až dňa 07.09.2021, kedy bola na účet 

spotrebiteľa uhradená uvedená platba v plnej výške.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) 

zákona č. 250/2007 Z. z. Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči 

účastníkovi konania začaté správne konanie oznámené mu listom zo dňa 27.10.2021.  

 

http://www.antik.sk/
http://www.antik.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#paragraf-8.odsek-5


Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej 

schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-

Governmente“), orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci 

elektronicky podľa tohto zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa 

rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je 

lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. 

Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, 

ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu. 

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. K uplynutiu úložnej 

lehoty s fikciou doručenia došlo dňa 12.11.2021. 

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné 

právo nevyužil a k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom a ani ku dňu vydania tohto 

rozhodnutia nevyjadril.  

 

V čase kontroly účastník konania zaslal dňa 07.09.2021 orgánu dozoru svoje stanovisko k 

vyžiadaniu dokladov a k prešetreniu podnetu č. 575/2021, v ktorom uviedol, že spotrebiteľ 

si objednal dvojstĺpový zdvihák, ktorý bol následne objednaný u zahraničného dodávateľa. 

Kvôli problémom vo výrobe nebolo možné objednávku spotrebiteľa vybaviť. Nakoniec sa 

spotrebiteľ rozhodol objednávku stornovať. Uvedená objednávka bola stornovaná a 

účastník konania zároveň doručil správnemu orgánu kópiu dokladu preukazujúcu vrátenie 

platby spotrebiteľovi (potvrdenie o zadaní prevodu prostredníctvom VUB banky) na 

základe zmluvy č. 23953 vo výške 1 605,86 €. 

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá a to bez 

ohľadu na ním poukazované okolnosti. Povinnosťou predávajúceho, to znamená, osoby, 

ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, je zabezpečiť splnenie všetkých 

povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci 

objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 



spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je 

dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.  

 

Z podkladov pre rozhodnutie je zrejmé, že účastník konania, ktorý vykonáva predaj 

výrobkov prostredníctvom internetovej stránky www.auto-dielna.sk a za týmto účelom 

uzatvára so spotrebiteľmi zmluvy uzavreté na diaľku, nevrátil spotrebiteľovi (pisateľovi 

podnetu) v zákonom stanovenej lehote t.j. najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku, na čo poukazoval spotrebiteľ vo svojom podnete. keďže mu 

v stanovenej lehote nevrátil platbu za tovar a doručenie tovaru.   

 

Kontrolné zistenia účastník konania žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil, naopak 

z vyjadrenia účastníka konania, ktoré bolo podané v rámci vykonanej kontroly vyplynulo, 

že platby boli vrátené spotrebiteľovi až so značným odstupom odo dňa oznámenia 

odstúpenia od zmluvy a až po začatí kontroly zo strany SOI. V danom prípade tak došlo 

k porušeniu zákonom stanovenej povinnosti, pričom v dôsledku protiprávneho konania 

predávajúceho bol spotrebiteľ ukrátený na svojom práve na vrátenie príslušných platieb 

v rámci zákonnej 14 dňovej lehoty. Spotrebiteľ bol uvedený do stavu právnej neistoty 

ohľadom vrátenia finančných prostriedkov uhradených predávajúcemu, v dôsledku čoho sa 

so svojim podnetom obrátil na orgán dohľadu. Na základe uvedených skutočností, keďže 

skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní so stavom, ktorý je vyžadovaný 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

V zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona sa správneho deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť 

podľa § 9  ods. 1 zákona.  

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa odseku 1 

písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur 

 

Podľa § 15 ods. 4 zákona horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 sa zvyšuje na 

dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už 

bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti 

predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na závažnosť, 

spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo 

spôsobenej ujmy. Správny orgán  prihliadol na skutočnosť, že pri kúpe výrobkov formou 

zásielkového predaja má spotrebiteľ zákonom garantované právo v ustanovených prípadoch 

odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 pracovných dní. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy 

sa zmluva od začiatku zrušuje a v nadväznosti na to je predávajúci povinný nielen prevziať 

tovar späť, ale i vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#paragraf-8.odsek-5


a to v zákonom stanovenej lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy. Nedodržaním zákonnej lehoty na vrátenie platieb, ktoré predávajúci 

od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy došlo nielen k porušeniu zákonom stanovenej 

povinnosti, ale súčasne i k porušeniu práva spotrebiteľa garantovaného zákonom 

a k ohrozeniu jeho práva na ochranu ekonomických záujmov. Pri určení výšky pokuty 

správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že zo strany účastníka konania išlo o opakované 

porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 zákona, pričom za porušenie uvedenej povinnosti mu 

bola uložená pokuta rozhodnutím Inšpektorátu SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj 

č. D/0147/08/21, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2021. 

 

Pokuta, ktorú môže orgán dohľadu v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. 

uložiť v rozmedzí od 300 eur do výšky 16 500 eur, bola s ohľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti a na základe správnej úvahy uložená vo výške, ktorú považuje správny orgán 

za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä 

preventívny účinok. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 

15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, 

Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. 

V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané 

odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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      ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 78/2012 Z.z. 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z.z. 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: ALLTOYS, spol. s.r.o., sídlo: Ciglianska 13A, 971 01 Prievidza, 

IČO: 31 569 323, kontrola vykonaná v prevádzkarni: ALLTOYS – hračky, SC Aupark, 

Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice, dňa 16.09.2021,  

 

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 78/2012 Z. z. 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 

písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. 

a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly dňa 16.09.2021  sa v ponuke na predaj 

nachádzalo celkom 6 druhov hračiek (14 ks auto „4WD GRAFFITI CRAWLER“ Art. 31SY-

9731 á 8,99 € - 1 ks odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, 10 ks auto „4WD 

GRAFFITI CRAWLER“ Art. 31SY-9722 á 10,99 €, 3 ks plastová hračka do vody -korytnačka 

Art. 328 á 2,59 €, 4 ks plastová hračka do vody – veľryba Art. 329 á 2,59 €, 6 ks penové puzzle 

s motívom krtka 15x15 cm Art. 145050PK á 8,99 €, 2 ks Eva puzzle mat – penové puzzle Art. 

14SU-1007B3 á 19,99 €) v celkovej hodnote 347,81 €, ktoré účastník konania sprístupnil na 

trhu, napriek tomu, že na hračkách nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka 



výrobcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak 

nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, obchodné meno alebo ochranná známka 

dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak 

nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,  

 

          p o k u t u 

vo výške  500,- eur  slovom  päťsto eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01400821. 

 

 

 

            O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 16.09.2021 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: ALLTOYS – 

hračky, SC Aupark, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 

písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. 

a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly dňa 16.09.2021  sa v ponuke na predaj 

nachádzalo celkom 6 druhov hračiek v celkovej hodnote 347,81 €, ktoré účastník konania 

sprístupnil na trhu, napriek tomu, že na hračkách nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka výrobcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania.  

 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov:  

 

 auto „4WD GRAFFITI CRAWLER“ Art. 31SY-9731  á 8,99 € kontrolovaných 14 ks (1 ks 

odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe), v hodnote 125,86 €, na výrobku sa 

nachádzalo označenie CE. Na výrobku chýbali  údaje o výrobcovi a dovozcovi  - ich 

obchodné meno alebo obchodná značka , sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, na 

výrobku bol uvedený údaj HM Studio, a.s., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín (nie je zrejmé, 

či ide o dovozcu alebo distribútora). 

 auto „4WD GRAFFITI CRAWLER“Art. 31SY-9722 á 10,99 €  kontrolovaných 10 ks, 

v hodnote 109,90, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku chýbali  údaje 

o výrobcovi a dovozcovi  - ich obchodné meno alebo obchodná značka , sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, na výrobku bol uvedený údaj HM Studio, a.s., Průmyslová 504,                        

250 70 Postřižín (nie je zrejmé, či ide o dovozcu alebo distribútora). 

 plastová hračka do vody – korytnačka Art. 328 á 2,59€ kontrolované 3 ks, v hodnote 7,77 €, 

na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku chýbali  údaje o výrobcovi a 

dovozcovi  - ich obchodné meno alebo obchodná značka , sídlo alebo miesto podnikania 



alebo adresa, na ktorej je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania. 

 plastová hračka do vody – veľryba Art. 329 á 2,59€ kontrolované 4 ks, v hodnote 10,36 €, 

na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku chýbali  údaje o výrobcovi a 

dovozcovi  - ich obchodné meno alebo obchodná značka , sídlo alebo miesto podnikania 

alebo adresa, na ktorej je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania. 

 penové puzzle s motívom krtka 15x15cm Art. 145050PK á 8,99€ kontrolovaných 6 ks, 

v hodnote 53,94 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku chýbali  údaje 

o výrobcovi a dovozcovi  - ich obchodné meno alebo obchodná značka , sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, na výrobku bol uvedený údaj HM Studio, a.s., Průmyslová 504, 250 

70 Postřižín (nie je zrejmé, či ide o dovozcu alebo distribútora). 

 Eva puzzle mat - penové puzzle Art. 14SU-1007B3 á 19,99€ kontrolované 2 ks, v hodnote 

39,98 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE, na výrobku sa nachádzal údaj – obchodná 

značka SUNTA Sun TA TOYS SON.BHD. Na výrobku chýbali údaje: sídlo alebo miesto 

podnikania výrobcu alebo adresa, na ktorej je ho  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania, chýbal údaj o dovozcovi  - jeho obchodné meno alebo 

obchodná značka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho  možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, na výrobku bol uvedený 

údaj HM Studio, a.s., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín (pričom z uvedeného nebolo  

zrejmé, či ide o dovozcu alebo distribútora). 

 

V čase kontroly bola prítomná zástupkyňa vedúcej prevádzkarne, ktorá prevzala na mieste 

kontroly vyhotovený inšpekčný záznam a zároveň bola oboznámená s vydaným opatrením, do 

vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla: ,,Inšpekčný záznam odovzdám nadriadeným.“.  

 

Dňa 21.09.2021 bolo správnemu orgánu doručené prostredníctvom emailovej komunikácie 

vyjadrenie k inšpekčnému záznamu, v ktorom účastník konania uviedol, že k uvedeným 

produktom doplnil chýbajúce údaje o výrobcovi a dovozcovi. K produktom 31SY-9731, 31SY-

9722 a 145050PK zaslal účastník konania vyjadrenie spoločnosti HM Studio, že na základe 

smernice 2009/48/ES sa ako dovozca považujú aj za výrobcu. Ďalej k produktom 328 a 329 

účastník konania zaslal ES vyhlásenie o zhode, kde je uvedený výrobca spol. J. H. – 

PROFIBABY, Bezručova 41, 747 21 Kravaře, ČŘ, produkty sú vyrobené v Českej republike 

a na produktoch je uvedená spoločnosť Alltoys ako distribútor pre SR. Na obale produktu 

14SU-1007B3 je uvedený výrobca SUNTA SUN TA TOYS SON.BHD, a okrem názvu 

výrobcu sa na obale nachádza aj adresa web stránky www.sunta.com.my, kde je uvedená presná 

adresa výrobcu. Na záver svojho vyjadrenia účastník konania ešte uviedol, že v prílohe zasiela 

aj nadobúdacie doklady k vyššie uvedeným produktom.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona o bezpečnosti hračiek, citované 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle čl. 

2 ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú 

požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým 

sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.  

Správny orgán má za to, že za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona 

citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania. Z uvedeného 

dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne konanie, 

oznámené mu listom zo dňa 22.11.2021, doručeným mu prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk dňa 23.11.2021. 

http://www.sunta.com.my/


 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a 

k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

b) s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                   

§ 6 ods. 2 písm. a), 

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

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke 

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

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

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

ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode 

na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek dovozca je povinný uviesť na hračke 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na 

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

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v 

sprievodnej dokumentácii k hračke. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

distribútora spoľahlivo preukázané, keď účastník na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj 

ponúkal 6 druhov hračiek , napriek tomu, že na hračkách nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka výrobcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania.  

 

Účastník konania sa k dôvodom začatia správneho konania uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania nevyjadril a skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. Naopak vo 

svojom vyjadrení k inšpekčnému záznamu poukázal na doplnenie potrebných údajov 

o výrobcovi a dovozcovi. 

K poukazu účastníka konania na odstránenie nedostatkov správny orgán považuje za potrebné 

uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou kontrolovanej osoby 

vyplývajúcou z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 

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

neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba 



povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote 

správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov až po ich 

konštatovaní inšpektormi SOI preto nie je možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka 

konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Ostatné skutočnosti 

uvádzané účastníkom konania správny orgán rovnako tak nemohol vyhodnotiť ako okolnosti 

zbavujúce ho jeho objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie povinnosti, a to vzhľadom 

na ich výlučne subjektívny charakter.  

K poukazu účastníka konania, že spoločnosť HM Studio sa na základe smernice  2009/48/ES 

ako dovozca považuje aj za výrobcu, správny orgán uvádza, že na predmetných hračkách bolo 

uvedené obchodné meno a adresa HM Studio, a.s., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín, avšak 

z označenia nebolo zrejmé, či ide o distribútora alebo dovozcu. Výrobca a dovozca sú povinný 

uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo 

adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania 

a distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak si výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 

1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a). 

K poukazu účastníka konania k tomu, že k produktom 328 a 329 bolo doručené ES vyhlásenie 

o zhode, kde je uvedený výrobca spol. J. H. – PROFIBABY, Bezručova 41, 747 21 Kravaře, 

ČR, má správny orgán zato, že bez ohľadu na uvedené tvrdenie účastníka konania chýbali 

priamo na plastových hračkách do vody Art.328 a Art.329 údaje o výrobcovi a dovozcovi  - ich 

obchodné meno alebo obchodná značka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ich  možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

Vzhľadom k tvrdeniu účastníka konania v ktorom poukazuje na to, že na obale produktu 14SU-

1007B3 je uvedený výrobca SUNTA SUN TA TOYS SON.BHD, a okrem názvu výrobcu sa 

na obale nachádza aj adresa web stránky www.sunta.com.my, kde je uvedená presná adresa 

výrobcu, správny orgán uvádza, že bez ohľadu na to, že na výrobku je uvedená webová stránka, 

výrobca je povinný na hračke uviesť okrem svojho obchodného mena alebo ochrannej známky 

aj sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania. Podľa smernice o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES  webová 

lokalita sa môže použiť ako doplňujúca informácia, ale nie je dostatočná ako adresa. Adresa 

bežne pozostáva z názvu ulice a čísla domu alebo čísla poštovej schránky, poštového 

smerového čísla a názvu mesta. Niektoré krajiny môžu mať odchýlky od tejto zásady (adresa 

napr. neobsahuje ulicu a číslo, ale iba poštové smerové číslo), v takom prípade však výrobca 

musí mať k dispozícii pre orgány iných členských štátov písomné schválenie tohto jednotného 

kontaktného miesta od svojho vnútroštátneho orgánu. 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne k 

poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania ako predávajúci je povinný poznať zákony 

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolností danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

http://www.sunta.com.my/


znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. 

 

Keďže sa účastník konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení 

o začatí správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený 

v čase kontroly.  

 

Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní 

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

zákazu účastníka konania sprístupniť celkom 6 druhov hračiek v celkovej hodnote 347,81 € na 

trhu, ak si výrobca a dovozca nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona 

o bezpečnosti hračiek. V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými 

údajmi. V dôsledku absencie zákonom predpísaných údajov o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá 

spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil 

resp. ktorý hračku uviedol na trh. Informácia o výrobcovi, dovozcovi a značka výrobku, môže 

pritom pre spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality. Nesplnením informačných povinností 

v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo 

na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch. Závažnosť protiprávneho konania v 

danom prípade zvyšuje skutočnosť, že nedostatky boli zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), 

pri ktorých je poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže 

ide o výrobky určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky 

pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami, na počet a celkovú 

hodnotu dotknutých výrobkov, ako aj charakter chýbajúcich informácií. 

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona.   

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej na dolnej hranici zákonnej sadzby, považuje správny orgán 

po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä 

preventívny účinok.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
Číslo: W/0158/08/21                                                                                 Dňa: 29.12.2021 
 

 

 

 

 
 

 

      ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 78/2012 Z.z. 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z.z. 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Chen Handong, s.r.o., sídlo: P.O. Hviezdoslava 54/91, 079 01 Veľké 

Kapušany, IČO: 44 112 068, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Čínsky obchod – hračky, 

textil, obuv, Hlavná 2, Veľké Kapušany, dňa 01.10.2021. O výsledku kontroly bol  spísaný 

inšpekčný záznam, ktorý bol odovzdaný kontrolovanej osobe (ďalej len účastník konania), 

 

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 78/2012 Z. z. 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 

Z. z. o bezpečnosti hračiek, keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj 

ponúkal 4 druhy hračiek: 4 ks nákladné auto so zvieratkami, NO. RG28018-22 á 3,90 €/ks, 6 ks 

nákladné auto HOT TORSION, NO. RG28018-4 á 2,90 €/ks, 4 ks loď SAILING BOAT, NO: 

RG28018-20 á 3,90 €/ks a 5 ks bábika látková, EAN 6920171229144 á 7,50 €/ks, v celkovej 

hodnote 86,10 €, na ktorých nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, 

sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná 



so sídlom alebo miestom podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, 

ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 3 druhy hračiek: 2 ks Lekárky set QQ 

Fun Toy,NO: 888 á 4,90 €/ks, 2 ks Nákladné auto 1878 á 9,50 €/ks, 1 ks Nákladné auto 1876 á 

9,50 €/ks, v celkovej hodnote 38,30 €, na ktorých nebola uvedená krátka informácia 

o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky 

v štátnom jazyku, 1 druh hračky (2 ks bábika s fľašou CRY BABIES NO:8371 á 5,90 €/ks,1 ks 

odpredaný aj vo vykonanom nákupe) v celkovej hodnote 11,80 € na ktorom  nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, 

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

nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania a nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre 

ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku, 1 druh hračky (4 ks 

morská panna Marmaid No. R20518-2 á 2,70 €/ks) v celkovej hodnote 10,80 € na ktorom 

nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek 

dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku a zároveň neboli dodané pokyny a inštrukcie 

pre hračky s vymeniteľnými batériami v zmysle STN EN 62115:2005 Elektrické hračky 

v štátnom jazyku, 1 druh hračky (5 ks LITTLE GENIUS PET SHOP, NO. 883 á 9,50 €/ks) 

v celkovej hodnote 47,50 € na ktorom nebolo uvedené sídlo výrobcu alebo miesto podnikania 

alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania, nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania a nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, 

pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku. 

                      

p o k u t u 

 

vo výške  700,- eur  slovom  sedemsto eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01580821. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 01.10.2021 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: Čínsky obchod 

– hračky, textil, obuv, Hlavná 2, Veľké Kapušany. O výsledku kontroly bol  spísaný inšpekčný 

záznam, ktorý bol odovzdaný kontrolovanej osobe. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 

účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti distribútora: 

 

 - podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor 

nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné 

pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. 

i) zákona o bezpečnosti hračiek a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek, keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase 

kontroly na predaj v kontrolovanej prevádzkarni ponúkal a predával celkom 10 druhov hračiek 

v celkovej hodnote 194,50 €, napriek tomu, že  s hračkami neboli dodané návody na použitie,  



bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku, výrobca nesplnil povinnosti podľa                           

§ 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek a dovozca nesplnil povinnosti podľa                                   

§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek.  

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzkarni 

nachádzali tieto druhy výrobkov s uvedenými nedostatkami:  

 

 bábika s fľašou CRY BABIES NO:8371 á 5,90 €/ks, kontrolované 2 ks (1 ks odpredaný 

aj vo vykonanom nákupe) v celkovej hodnote 11,80, na hračke sa nachádzalo označenie 

CE. Na výrobku nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná 

so sídlom alebo miestom podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a nebola 

uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek 

dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku. 

 nákladné auto so zvieratkami, NO. RG28018-22 á 3,90 €/ks, kontrolované 4 ks 

v celkovej hodnote 15,60 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku 

nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

 nákladné auto HOT TORSION, NO. RG28018-4 á 2,90 €/ks, kontrolovaných 6 ks 

v celkovej hodnote 117,40 €, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku 

nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

 morská panna Marmaid No. R20518-2 á 2,70 €/ks, kontrolované 4 ks v celkovej 

hodnote 10,80€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebola uvedená 

krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako 

používateľa hračky v štátnom jazyku a zároveň neboli dodané pokyny a inštrukcie pre 

hračky s vymeniteľnými batériami v zmysle STN EN 62115:2005 Elektrické hračky 

v štátnom. 

 LITTLE GENIUS PET SHOP, NO. 883 á 9,50 €/ks, kontrolovaných 5 ks v celkovej 

hodnote 47,50€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebolo uvedené 

sídlo výrobcu alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, 

ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, nebolo uvedené obchodné meno 

alebo ochranná známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a nebola 

uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek 

dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku. 

 Lekárky set QQ Fun Toy,NO: 888 á 4,90 €/ks, kontrolované 2 ks v celkovej hodnote 

9,80€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebola uvedená krátka 

informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako 

používateľa hračky v štátnom jazyku.  

 loď SAILING BOAT, NO: RG28018-20 á 3,90 €/ks, kontrolované 4 ks v celkovej 

hodnote 15,60€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo 



adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, 

sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

 Nákladné auto 1878 á 9,50 €/ks, kontrolované 2 ks v celkovej hodnote 19,00 € a 

Nákladné auto 1876 á 9,50 €/ks, kontrolovaný 1 ks v celkovej hodnote 9,50 €, na 

výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebola uvedená krátka informácia 

o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa 

hračky v štátnom jazyku. 

 bábika látková, EAN 6920171229144 á 7,50 €/ks, kontrolovaných 5 ks v celkovej 

hodnote 37,50€, na výrobku sa nachádzalo označenie CE. Na výrobku nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, 

sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona o bezpečnosti hračiek, citované 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle čl. 

2 ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú 

požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým 

sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.  

 

Správny orgán má za to, že za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona 

citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania. Z uvedeného 

dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne konanie, 

oznámené mu listom zo dňa 23.11.2021, doručeným mu prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk dňa 29.11.2021. 

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo využil a 

k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril. Vo svojom vyjadrení zo dňa 03.12.2021, ktoré 

bolo správnemu orgánu doručené dňa 09.12.2021, uviedol, že na základe odstránenia zistených 

nedostatkov verí, že mu v správnom konaní nebude uložená pokuta. Súčasne poukázal aj na 

uzatvorenie prevádzok  v súvislosti so šírením koronavírusu a na náročnosť danej situácie.  

Dňa 12.11.2021 kontrolovaná osoba (účastník konania) podala orgánu dohľadu správu 

o odstránení kontrolou zistených nedostatkov.  

V čase kontroly prítomný konateľ spoločnosti – účastníka konania kontrolné zistenia žiadnym 

spôsobom nenamietal, z obsahu jeho vysvetlivky vyplýva, že nedostatky odstráni.   

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

 



V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

b) s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                   

§ 6 ods. 2 písm. a), 

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

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke 

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

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

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

ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode 

na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek dovozca je povinný uviesť na hračke 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na 

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

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v 

sprievodnej dokumentácii k hračke. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

distribútora spoľahlivo preukázané, keď účastník na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj 

ponúkal 4 druhy hračiek na ktorých nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka 

výrobcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a zároveň nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 3 druhy hračiek na ktorých 

nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek 

dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku, 1 druh hračky na ktorom  nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, 

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

nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania a nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre 

ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku, 1 druh hračky na 

ktorom nebola uvedená krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený 

vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku a zároveň neboli dodané pokyny 

a inštrukcie pre hračky s vymeniteľnými batériami v zmysle STN EN 62115:2005 Elektrické 

hračky v štátnom jazyku a 1 druh hračky na ktorom nebolo uvedené sídlo výrobcu alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania a nebola uvedená krátka informácia o osobitnom 

nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku.  

 

K poukazu účastníka konania na odstránenie nedostatkov uvedeného v jeho vyjadreniach 

správny orgán má za potrebné uviesť, že pozitívne vníma snahu účastníka konania 

o bezodkladné uskutočnenie  nápravy a odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, zároveň 

však zdôrazňuje, že uskutočnenie nápravy je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou 

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



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

nie je okolnosťou považovanou za dôvod zbavujúci účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je totiž 

kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo 

vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch 

v určenej lehote správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy vníma teda správny 

orgán ako splnenie povinnosti kontrolovanej osoby v zmysle uvedeného. Správny orgán 

zároveň citlivo vníma situáciu podnikateľských subjektov v čase prijatých opatrení na 

zastavenie šírenia vírusu COVID 19, čo zohľadnil aj pri určení výšky  uloženej pokuty. 

 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolností danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Vzhľadom na uvedené nebolo možné pri 

rozhodovaní vo veci zohľadniť ostatné účastníkom konania poukazované skutočnosti, nakoľko 

tieto sú výlučne subjektívneho charakteru a ako také ho nezbavujú jeho objektívnej 

zodpovednosti za zistené porušenie zákona.  

 

Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní 

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

zákazu účastníka konania sprístupniť celkom 10 druhov hračiek v celkovej hodnote 194,50 €, 

napriek tomu, že s hračkami neboli dodané návody na použitie, bezpečnostné pokyny 

a upozornenia v štátnom jazyku, výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona 

o bezpečnosti hračiek a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 

Z. z. o bezpečnosti hračiek. V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými 

údajmi. V dôsledku absencie zákonom predpísaných údajov o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá 

spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil 

resp. ktorý hračku uviedol na trh. Informácia o výrobcovi, značka výrobku, môže pritom pre 

spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality. Nesplnením informačných povinností v zmysle 

zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, 

úplné a pravdivé informácie o výrobkoch. Distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s 

hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. 

Správny orgán vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že ponuka hračiek spotrebiteľovi bez 

poskytnutia návodov a upozornení v štátnom jazyku, môže viesť k ohrozeniu zdravia                       



a bezpečnosti spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či nevhodnej manipulácii s nimi, 

k čomu môže dôjsť práve v dôsledku absencie písomných informácií a bezpečnostných 

upozornení v štátnom jazyku. Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje 

skutočnosť, že nedostatky boli zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), pri ktorých je 

poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže ide o výrobky 

určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky pokuty bolo 

prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami, na počet a celkovú hodnotu 

dotknutých výrobkov, ako aj charakter chýbajúcich informácií. 

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona.   

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej na dolnej hranici zákonnej sadzby, považuje správny orgán 

po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä 

preventívny účinok.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj, 

Vrátna 3, Košice 

 
                                                                                                                               
     Číslo: P/D/0159/08/21                                                                        Dňa: 21.12.2021 

 
 

                                                   

 

 
 

 

     ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a 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 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) 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, v súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Ing. Veronika Onuferová, miesto podnikania: Komenského 1088/35, 

073 01 Sobrance, IČO: 48 321 222, kontrola internetového obchodu: www.babyoblecko.sk, 

začatá dňa 05.10.2021, zameraná na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa, evidovaného 

správnym orgánom pod č. 734/2021. Kontrola bola ukončená dňa 15.10.2021 v sídle 

Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj spísaním inšpekčného záznamu, 

ktorý bol následne toho istého dňa zaslaný kontrolovanej osobe,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014                  

Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne 

a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v 

rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, keď na 

internetovej stránke www.babyoblecko.sk sa v čase kontroly nenachádzala informácia 

o hlavných vlastnostiach tovaru a to konkrétne pri 10 druhov textilných výrobkov: Vianočné 

mikiny pre rodinku á 54,95 €, Exkluzívne šaty pre mamu a dcérku á 47,94 €, Mikinové šaty 

mama a dcéra á 32,13 €, Legíny pre mamu a dcéru á 24,95 €, Lososová vetrovka á 10,36 €, 

Krémové tepláky á 3,79 €, Zelené tepláky á 3,79 €, Teplé šaty pre dievčatko á 15,12 €, 

Spoločenské šaty pre dievčatko á 14,95 €, Šaty pre dievčatko á 11,66 €. 

 

http://www.babyoblecko.sk/


pre porušenie zákazu podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého 

predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď 

účastník konania v čase kontroly na internetovej stránke www.babyoblecko.sk v časti 

Obchodných podmienok „Stornovanie objednávky“ zakotvením  podmienok v znení:                         

„1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred 

jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade uhradenej kúpnej ceny 

Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom 

na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať 

účelne vynaložené náklady voči sume, ktorú má Predávajúci Kupujúcemu vrátiť podľa 

predchádzajúcej vety. 

2. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do 

dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené 

s realizáciou predmetnej objednávky. 

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti 

tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať 

telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, 

táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená 

úhrada kúpnej ceny.“, dojednal v spotrebiteľskej zmluve podmienky zakladajúce výraznú 

nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, t.j. 

neprijateľné podmienky;  

 

p o k u t u 

vo výške  250,- eur  slovom  dvestopäťdesiat eur. 

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01590821. 

 

 

   O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 05.10.2021 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „ Inšpektorát“) začatý výkon kontroly internetového 

obchodu: www.babyoblecko.sk zameraný na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa 

evidovaného správnym orgánom pod č. 734/2021. Kontrola bola ukončená dňa 15.10.2021 

v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj spísaním inšpekčného 

záznamu, ktorý bol následne toho istého dňa zaslaný kontrolovanej osobe. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že obchodné podmienky, uvedené v čase kontroly na vyššie 

uvedenej internetovej stránke, s ktorými sa spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť pred 

vyplnením objednávky, ale nemal možnosť ovplyvniť ich obsah, tvorili súčasť spotrebiteľskej 

zmluvy uzatváranej na diaľku. Vyhodnotením obsahu týchto obchodných podmienok 

a informácií poskytovaných spotrebiteľom pred odoslaním objednávky  bolo zistené, že 

účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie zákazov a povinností predávajúceho: 

 

- podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné 

vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku 

komunikácie a tovaru alebo službe, keď na internetovej stránke www.babyoblecko.sk sa v čase 

kontroly nenachádzala informácia o hlavných vlastnostiach tovaru, napríklad uvedením 

materiálového zloženia, spôsobu údržby a pod., a to konkrétne pri 10 druhov textilných 

http://www.babyoblecko.sk/
http://www.babyoblecko.sk/
http://www.babyoblecko.sk/


výrobkov: Vianočné mikiny pre rodinku á 54,95 €, Exkluzívne šaty pre mamu a dcérku á 47,94 

€, Mikinové šaty mama a dcéra á 32,13 €, Legíny pre mamu a dcéru á 24,95 €, Lososová 

vetrovka á 10,36 €, Krémové tepláky á 3,79 €, Zelené tepláky á 3,79 €, Teplé šaty pre dievčatko 

á 15,12 €, Spoločenské šaty pre dievčatko á 14,95 €, Šaty pre dievčatko á 11,66 €. 

 

- podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z.  z.,  v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď účastník konania v čase 

kontroly na internetovej stránke www.babyoblecko.sk v časti Obchodných podmienok 

„Stornovanie objednávky“ zakotvením  podmienok v znení: „1. Kupujúci má právo stornovať 

elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo 

strany Predávajúceho. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu 

zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola 

uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené 

náklady voči sume, ktorú má Predávajúci Kupujúcemu vrátiť podľa predchádzajúcej vety. 

2. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do 

dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené 

s realizáciou predmetnej objednávky. 

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti 

tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať 

telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, 

táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená 

úhrada kúpnej ceny.“, dojednal v spotrebiteľskej zmluve podmienky zakladajúce výraznú 

nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, t.j. 

neprijateľné podmienky. Uvedené podmienky sú neprijateľné, keďže podľa § 7 ods. 5 zákona 

č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj 

pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

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

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

iných nákladov a poplatkov. Predávajúci si teda nemôže započítať účelne vynaložené náklady 

spojené s realizáciou objednávky oproti kúpnej cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od 

odstúpenia od zmluvy. Náhradu jemu vzniknutej škody si môže predávajúci uplatniť až 

následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde. V zmysle § 10 ods. 3 

zákona č. 102/2014 Z. z. znáša pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ iba náklady na vrátenie 

tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákonov, citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 

písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania začaté 

správne konanie, oznámené mu listom zo dňa 23.11.2021, doručovaným prostredníctvom 

portálu www.slovensko.sk. Listinný rovnopis úradnej správy s oznámením o začatí správneho 

konania bol účastníkovi konania doručený prostredníctvom poštového podniku dňa 26.11.2021. 

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník toto svoje procesné právo nevyužil a k dôvodom 

začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania, sa ku dňu 

vydania tohto rozhodnutia nevyjadril.  

 

http://www.babyoblecko.sk/
http://www.slovensko.sk/


Dňa 02.11.2021 bola správnemu orgánu prostredníctvom emailovej komunikácie doručená 

správa v ktorej účastník konania poukázal na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené 

vykonanou kontrolou. Ďalej účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, že nedostatky 

uvedené pri popise jednotlivých produktov a materiálového zloženia vznikli nedopatrením 

a nešlo o úmysel neoboznámiť spotrebiteľa o zložení materiálu pri konkrétnych produktoch. Čo 

sa týka článku v Obchodných podmienkach „Storno objednávky“ účastník konania uviedol, že 

vzniknutú chybu uznáva. Na záver účastník konania uviedol, že internetový obchod slúži ako 

hobby popri práci, nejde o primárnu zárobkovú činnosť a zisky z predaja často nepokryjú ani 

odvody do poisťovne a náklady spojené s prevádzkou e-shopu a ako uviedol vo svojom 

vyjadrení udelenie pokuty by pre neho bolo likvidačné. Účastník konania berie na vedomie to, 

že chyba vznikla na jeho strane a vyjadril ľútosť nad vzniknutou situáciou. 

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v 

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej 

mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá 

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na 

zavinenie, zodpovedá za výsledok. 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

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

v znení neskorších predpisov. 

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z.  predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.   

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 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 hlavné vlastnosti tovaru alebo 

charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo 

službe. 

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania v Obchodných podmienkach  

na internetovej stránke www.babyoblecko.sk. Obchodné podmienky majú síce charakter 

podmienok, s ktorými sa spotrebiteľ má možnosť oboznámiť ešte pred uzavretím zmluvy,                  

no zároveň nemá možnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu ovplyvniť ich obsah, preto nesmú 

obsahovať ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi alebo im 

odporujú. 

 

Účastník konania sa k dôvodom začatia správneho konania uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania nevyjadril a skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil a neuviedol 

ani žiadne skutočnosti či dôvody zbavujúce ho jeho objektívnej zodpovednosti za kontrolou 

zistený protiprávny stav.  

 

 



Vykonanou kontrolou bolo spoľahlivo zistené, že účastník konania používal neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách a taktiež neposkytol spotrebiteľovi informáciu o 

hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému 

prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. 

Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Formuláciou 

obchodných podmienok účastník konania spôsobil značnú nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím ho v danom prípade 

jednostranne znevýhodnil, a teda využil svoje silnejšie postavenie vo vzťahu k spotrebiteľovi. 

Vzhľadom na to, že spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej 

pozícií v porovnaní s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona 

bola poskytnutá zvýšená ochrana.  

 

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to 

znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto 

porovnania je výsledok kontroly, z ktorého je v danom prípade zrejmé, že zistený skutkový stav 

nevyhovoval predpísanému stavu. Rozhodujúci je stav zistený v čase kontroly, z ktorého 

jednoznačne vyplýva porušenie povinností a zákazov v zmysle vyššie uvedených ustanovení 

príslušných zákonov na ochranu spotrebiteľa.  

 

Odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou kontrolovanej osoby 

vyplývajúcou z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 

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

neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba 

povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote 

správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov poukazované 

účastníkom konania až po ich konštatovaní inšpektormi SOI preto nie je možné považovať za 

okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase 

kontroly. 

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti.  

 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti zo strany účastníka 

konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne 

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

Správny orgán zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“, vystupuje 

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

vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. 

 



Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po 

porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona.  

V zmysle § 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. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených týmto 

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

orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur, za opakované porušenie povinnosti počas 

12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Vzhľadom na 

skutočnosť, že porušenie povinností účastníkom konania nebolo možné vyhodnotiť ako menej 

závažné, správny orgán v danom prípade neaplikoval postup podľa § 24 ods.6 zákona                           

č. 250/2007 Z. z. a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

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 SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 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 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení                             

§ 12 ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejedávaných 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 teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou 

zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. prihliadnuté najmä 

na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu a povinností, spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinností vzhľadom na to, že účastník konania používal 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a taktiež neposkytol spotrebiteľovi 

informáciu o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom 

použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. 

 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska charakteru protiprávneho konania 

správny orgán zohľadnil to, že konaním účastníka konania opísaným vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia dochádza k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa v spotrebiteľskom  

zmluvnom vzťahu. Orgán dozoru má za to, že zvýšenú obozretnosť treba dodržiavať 

predovšetkým v prípadoch predávajúcim vopred pripravených zmlúv, resp. zmluvných 

podmienok, do obsahu ktorých spotrebiteľ nemá reálnu možnosť nijako zasiahnuť.  

 



Z hľadiska závažnosti zisteného porušenia zákona správny orgán pri určovaní výšky pokuty 

zohľadnil skutočnosť, že kontrolou zistené nedostatky sa nachádzali v zmluvách, ktorých obsah 

spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ vzhľadom na nedostatok 

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

jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva.  

 

Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k  zásahu 

do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, 

ktoré môžu spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho, poškodiť. Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na obsah 

neprijateľných podmienok a na mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem 

spotrebiteľa a jeho základné práva ustanovené v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

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

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

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. Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného 

právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a právo na 

poskytnutie informácií o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu 

primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, vzhľadom na zistené 

nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených 

hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú vzhľadom na potrebu dosiahnutia jej 

sankčného, ale najmä preventívneho účinku.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


