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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: Xcoffee s.r.o., sídlo: Zimná 209/73, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 

51 445 450, kontrola internetového obchodu: www.xcoffee.cz., začatá dňa 18.10.2018 v sídle 

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

3, Košice, (ďalej len „Inšpektorát“), kontrola ukončená dňa 29.10.2018 v sídle kontrolovanej 

osoby prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe. 

 

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

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

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

predávajúci nesmie upierať práva podľa § 3, keď účastník konania uprel spotrebiteľovi právo 

na informácie, nakoľko na internetovej stránke www.xcoffee.cz neposkytol spotrebiteľovi 

informáciu o označení registra, ktorý poskytovateľa služieb zapísal a čísle zápisu a o názve 

a adrese orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha; 

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 na internetovej stránke www.xcoffee.cz v časti Obchodných podmienok „bod 

4.“ uvedením: „K akceptácií objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu 

kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky 

elektronickou formou (e – mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si 

vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľa teda 

negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase 

uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného 

tovaru).“, v časti Obchodných podmienok ,,bod 10.“ uvedením:  Objednávateľ ako súkromná 

http://www.xcoffee.cz/


osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných 

dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu 

písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy 

s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné 

vysporiadanie.“, „Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za 

príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým 

spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, 

ak je vrátený tovar použitý, poškodený, opotrebený alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť 

objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného 

tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ust. § 457 

Občianskeho zákonníka).“, v časti Obchodných podmienok „bod 16.“ uvedením: „ V prípade 

úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené 

objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe 

za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.“, „Predávajúci je povinný prevziať tovar späť 

a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu 

zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho.“, v časti Obchodných podmienok 

„Reklamačný poriadok“ uvedením: „Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú 

považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ 

má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru.“, v časti 

Obchodných podmienok „bod. 16“ uvedením: „Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené 

v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.“, v časti Obchodných podmienok 

„bod. 15“ uvedením: „Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú 

doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ 

je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím 

podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená 

alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať 

prevádzkovateľa. Reklamáciu a prípadne nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo 

poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo 

u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčinené prepravou, 

prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom 

uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.“, v 

časti Obchodných podmienok „bod. 20“ uvedením: „Objednávateľ a prevádzkovateľ sa 

dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom 

elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.“, 

v časti Obchodných podmienok „bod 6.“ uvedením: „Objednávateľ berie na vedomie, že 

uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ 

súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné 

okolnosti vyžiadajú.“, 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. g) 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 poskytnúť spotrebiteľovi 

informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov spotrebiteľov, keď 

na internetovej stránke účastníka konania www.xcoffee.cz sa žiadnym spôsobom nenachádzala 

informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov spotrebiteľov; 



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

z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, oznámiť spotrebiteľovi 

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

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, keď na internetovej stránke www.xcoffee.cz sa 

nenachádzal formulár na odstúpenie od zmluvy; 

pre porušenie povinností 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 účastník konania na 

svojej internetovej stránke www.xcoffee.cz sa žiadnym spôsobom nenachádzala informácia o 

možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 

sporov a ani neuviedol na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

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

sporu; 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol 

oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, pričom ak je pre 

odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na 

webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko 

čitateľným spôsobom slovným spojením "objednávka s povinnosťou platby" alebo 

zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky 

zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, keď účastník konania nezabezpečil, aby spotrebiteľ na 

internetovej stránke www.xcoffee.cz výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou 

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, keďže tlačidlo potrebné pre odoslanie objednávky 

nebolo označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením "objednávka s povinnosťou 

platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie 

objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  800,- eur  slovom  osemsto 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 – 03810818. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.10.2018 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj začatý výkon kontroly internetového obchodu: www.xcoffee.cz. 

Kontrola bola ukončená dňa 29.10.2018 v sídle kontrolovanej osoby prerokovaním 

a odovzdaním inšpekčného záznamu kontrolovanej osobe. Vykonanou kontrolou bolo zistené, 

že Všeobecné obchodné podmienky boli uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke, 

pričom spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred vyplnením objednávky, ale nemal 

možnosť ovplyvniť ich obsah. Išlo teda o spotrebiteľskú zmluvu. Vyhodnotením obsahu 

Všeobecných obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci 

nezabezpečil dodržanie zákazov a povinností predávajúceho: 



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

upierať práva podľa § 3, keď účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na informácie, 

nakoľko na internetovej stránke www.xcoffee.cz neposkytol spotrebiteľovi informáciu 

o označení registra, ktorý poskytovateľa služieb zapísal a o názve a adrese orgánu dozoru, 

ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. Uvedené je v rozpore s § 4 ods. 1 písm. d), e) 

zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. 

z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v zmysle ktorého je poskytovateľ služieb 

povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť označenie registra, ktorý ho 

zapísal, a číslo zápisu a názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť 

poskytovateľa služieb podlieha; 

 

- 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 na 

internetovej stránke www.xcoffee.cz v časti Obchodných podmienok „bod 4.“, v časti 

Obchodných podmienok „bod 6.“ , v časti Obchodných podmienok ,,bod 10.“, v časti 

Obchodných podmienok „bod 16.“, v časti Obchodných podmienok „Reklamačný poriadok“, 

v časti Obchodných podmienok „bod. 15“, v časti Obchodných podmienok „bod. 20“   uvádzal 

podmienky spôsobilé založiť výraznú nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa, t.j. neprijateľné podmienky. Uvedené bolo zistené v nasledovnom: 

„bod 4.“: „K akceptácií objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu 

kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky 

elektronickou formou (e – mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si 

vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľa teda 

negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase 

uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného 

tovaru).“ 

Uvedená podmienka vykazuje rozpor s § 53 ods. 4 písm. i) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), v zmysle ktorého za neprijateľné podmienky 

uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú aj ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi 

jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve, a teda spôsobuje 

značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

nakoľko cena tovaru je podstatnou podmienkou zmluvy a jej zmenu si predávajúci nemôže 

vyhradiť bez možnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Navyše v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru. 

 

„bod 6.“: „Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú 

len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to 

výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.“ 

Uvedená podmienka vykazuje znaky neprijateľnej podmienky, nakoľko uvedené údaje o tovare 

patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa 

o obchodnej transakcii. Údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť dostatočne konkrétne 

a záväzné, nakoľko spotrebiteľ na základe nich sa rozhoduje o kúpe daného výrobku. 

Poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu. Rovnako 

v zmysle § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím 

zmluvy na diaľku pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť 

spotrebiteľovi lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar; 

 



„bod. 15“: „Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú 

doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ 

je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím 

podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená 

alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať 

prevádzkovateľa. Reklamáciu a prípadne nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo 

poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo 

u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčinené prepravou, 

prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom 

uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.“ 

Uvedená zmluvná podmienka vykazuje znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky podľa § 53 

ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v zmysle ktorého sa za neprijateľné 

podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve považujú najmä ustanovenia, ktoré vylučujú 

alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti 

za škodu. Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia 

alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci  

v záručnej dobe, ktorá je v zmysle § 620 ods. 1 OZ 24 mesiacov. Predávajúci teda zodpovedá 

za vady predanej veci od jej prevzatia kupujúcim, a to počas trvania celej záručnej doby. 

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie (§ 3 

ods. 1 zákona), a teda týmito podmienkami účastník konania zároveň upieral spotrebiteľom 

právo na uplatnenie reklamácie; 

 

„bod. 16“: „Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude 

považovaná za neoprávnenú.“ 

Uvedená podmienka vykazuje znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky v zmysle § 53 ods. 4 

písm. d) Občianskeho zákonníka, nakoľko táto podmienka vnáša značnú nerovnováhu do práv 

a povinnosti zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, pretože vylučuje alebo obmedzuje 

práva spotrebiteľa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škody. 

Navyše formálny nedostatok v prejavenej vôli spotrebiteľa pri uplatňovaní zodpovednosti za 

vady nemôže predávajúci považovať za neoprávnenú reklamáciu na základe ním vopred 

vymienených podmienok, ktoré musí reklamácia obsahovať. 

 

,,bod 10.“:  Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť 

odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ 

kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou 

komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu, 

či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.“, „Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť 

objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa 

prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ 

objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar použitý, poškodený, opotrebený 

alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu 

poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru 

(v súlade s príslušnými ust. § 457 Občianskeho zákonníka).“, 

 

„bod 16.“: „V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné 

prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol 

použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.“, „Predávajúci je povinný 

prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od 

kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho.“,  



„Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo 

dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho.“, 

„Reklamačný poriadok“: „Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo 

zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru.“  

„bod. 20“: Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od 

zmluvy.“ 

Uvedené podmienky sú neprijateľné, nakoľko vnášajú nerovnováhu do práv a povinností 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka), nakoľko 

umožňujú predávajúcemu jednostranne znížiť výšku vrátených finančných prostriedkov 

v prípade odstúpenia od zmluvy o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny 

tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy. Uvedené podmienky sú taktiež 

v rozpore s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého spotrebiteľ môže uplatniť 

právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v 

podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a zároveň s § 9 ods. 1 cit. zákona, 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 a s § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého spotrebiteľ 

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

na odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 7 ods. 1 predmetného zákona je spotrebiteľ oprávnený aj 

bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

 

- podľa § 3 ods. 1 písm. g) 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 poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o postupoch uplatňovania a 

vybavovania sťažností a podnetov spotrebiteľov, keď na internetovej stránke účastníka konania 

www.xcoffee.cz sa žiadnym spôsobom nenachádzala informácia o postupoch uplatňovania a 

vybavovania sťažností a podnetov spotrebiteľov; 

- podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa 

prílohy č. 3, oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, 

podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, keď na 

internetovej stránke www.xcoffee.cz sa nenachádzal formulár na odstúpenie od zmluvy; 

- 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 účastník konania na svojej internetovej stránke 

www.xcoffee.cz sa žiadnym spôsobom nenachádzala informácia o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a ani neuviedol na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; 

- podľa § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou 

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, pričom ak je pre odoslanie objednávky potrebné 



stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto 

tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením 

"objednávka s povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou 

vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, keď účastník 

konania nezabezpečil, aby spotrebiteľ na internetovej stránke www.xcoffee.cz výslovne 

potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, keďže 

tlačidlo potrebné pre odoslanie objednávky nebolo označené ľahko čitateľným spôsobom 

slovným spojením "objednávka s povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou 

formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

 

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 09.01.2019. 

Správny orgán týmto opravuje zrejmú nesprávnosť v písaní, v dôsledku ktorej v písomnom 

vyhotovení oznámenia o začatí správneho konania uviedol nesprávne dátum jeho vyhotovenia 

(09.01.2018), pričom správny deň vyhotovenia oznámenia o začatí správneho konania mal byť 

datovaný na deň 09.01.2019. Oprava uvedenej administratívnej chyby nemá žiaden vplyv 

právne účinky oznámenia o začatí správneho konania. 

 

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. 

 

V čase kontroly prítomný konateľ účastník konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného 

záznamu uviedol,  že zistené nedostatky berie na vedomie, pričom po zahájení kontroly 

okamžite pristúpil k ich odstráneniu a k náprave. Situácia vznikla chybným načítaním zálohy 

zo servera. Napriek chybným obchodným podmienkam vždy postupoval účastník konania 

v prospech zákazníka k jeho maximálnej spokojnosti, dôkazom čoho je to, že účastník konania 

neevidoval ani jedno odstúpenie od zmluvy ani žiadne iné sťažnosti. 

 

Dňa 12.11.2018 boli správnemu orgánu v prílohe doručené prostredníctvom elektronickej pošty 

opravené obchodné podmienky, ktoré už boli v súlade s požadovanými zákonmi. 

 

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 v obchodných prevádzkach 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. b) zákona predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať práva podľa § 

3. V zmysle § 3 ods. 1 zákona 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 

a kontroly 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. 

 

V zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nesmú spotrebiteľské zmluvy 

obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, 

ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, 

ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné 

podmienky individuálne dojednané. 

 

Podľa § 3 ods. 1 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,  

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 

tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, 

sťažností a podnetov spotrebiteľov, 

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

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

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

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

 

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z sa informácie podľa odseku 1 spotrebiteľovi musia 

poskytnúť v prípade 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa 

čitateľné, 

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so 

súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho je predávajúci povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol 

oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie 

objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle 

predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom 

slovným spojením "objednávka s povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou 

formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

 



Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania vo Všeobecných obchodných 

podmienkach  na internetovej stránke www.xcoffee.cz. Správny orgán má za to, že všeobecné 

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. Vykonanou kontrolou bolo teda spoľahlivo 

zistené, že účastník konania upieral spotrebiteľovi právo na informácie, používal neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku formulár na odstúpenie od zmluvy, neoznámil spotrebiteľovi pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku informáciu o postupoch vybavovania sťažností 

a podnetov spotrebiteľov, neoznámil spotrebiteľovi informáciu 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 a vzhľadom na nesplnenie povinnosti zabezpečiť, aby 

spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť 

zaplatiť cenu. 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. 

Skutočnosti uvádzané účastníkom konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného záznamu sú 

výlučne subjektívneho charakteru a ako také ich nebolo možné akceptovať ako dôvody 

zbavujúce účastníka konania objektívnej zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase 

kontroly, nakoľko účastník konania za plnenie povinností stanovených danou právnou úpravou 

zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. 

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.  

 

Správny orgán považuje za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinností 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.  

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

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

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

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

poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, § 6 alebo § 9 ods.1 zákona.  



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 § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. je správnemu orgánu uložená obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa 

citovaného zákona, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu 

zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

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 upieral 

spotrebiteľovi právo na informácie, používal neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku formulár na 

odstúpenie od zmluvy, neoznámil spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

informáciu o postupoch vybavovania sťažností a podnetov spotrebiteľov,  neoznámil 

spotrebiteľovi informáciu 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 a 

vzhľadom na nesplnenie povinnosti zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol 

oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 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 v 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. Následkom protiprávneho konania bolo 

porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

 

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3 zákona. Kupujúci má právo na úplné 

poskytnutie informácií v zmysle § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že neprijateľné podmienky 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 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 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. Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon 



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

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

základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku.  

Správny orgán teda zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený 

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

okrem iného právo na informácie, právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách, ako aj právo na ochranu svojich ekonomických záujmov a na 

uplatnenie reklamácie, vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni 

dosiahnutý nebol.  

 

V zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny delikt 

podľa § 15 ods. 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur. 

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. 

 

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 prejednávaných v jednom konaní sa 

uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. 

Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. 

Vzhľadom na uvedené 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. 

 

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. 
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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: Norbert Widula – MINI-CENTRUM, miesto podnikania: Vyšný 

mlyn 385/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 692 021, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Poľské 

MINI CENTRUM – textil, kočíky, Krásnohorská 1, Rožňava, dňa 19.09.2018, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 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“), v zmysle ktorého predávajúci 

musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa 

osobitného predpisu a pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný uvádzať písomne poskytované informácie podľa § 12 ods. 2 

zákona v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly  sa v ponuke  na predaj 

nachádzal 1 druh výrobku – detský zadržiavací systém (ďalej len „DZS“) „autosedačka 

Karwala carlo á 65,00 €“, ktorý nebol označený informáciami podľa osobitného predpisu 

(Predpis EHK OSN č. 44 o jednotnom ustanovení pre schválenie zadržiavacích zariadení pre 

deti cestujúce v motorových vozidlách) a ktorý bol opatrený písomnými upozorneniami – 

informáciami o nebezpečenstve len v cudzích jazykoch, nie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

 

                                                                     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 – 04020818. 



 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 19.09.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Poľské MINI CENTRUM – 

textil, kočíky, Krásnohorská 1, Rožňava. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho: 

- podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu a pre porušenie 

povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uvádzať 

písomne poskytované informácie podľa § 12 ods. 2 zákona v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, keď v čase kontroly  sa v ponuke  na predaj nachádzal 1 druh výrobku – detský 

zadržiavací systém (ďalej len „DZS“) „autosedačka Karwala carlo á 65,00 €“, ktorý nebol 

označený informáciami podľa osobitného predpisu (Predpis EHK OSN č. 44 o jednotnom 

ustanovení pre schválenie zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce v motorových vozidlách) 

a ktorý nebol opatrený písomnými upozorneniami – informáciami o nebezpečenstve len v 

cudzích jazykoch, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzal tento druh 

výrobku:   

▪ autosedačka Karwala carlo á 65,00 € kontrolovaných 6 ks, (detský zadržiavací systém 

smerujúci dozadu). Na prilepenom štítku sa nachádzal predpis podľa ktorého bol schválený 

DZS – 44R-04, hmotnostná kategória – universal 0-10 kg, typové schválenie EU a štát v ktorom 

bol schválený-  v kružnici veľké E20, číslo schválenia vrátane serie zmien 04442064. Na štítku  

bol uvedený výrobca takto: www.karwala.pl. Na výrobku bol nalepený štítok na plastovej časti, 

kde bola uvedená adresa výrobcu aj s telefónnym číslom a faxom, emailová adresa, rok výroby 

2016, ďalej bol uvedený symbol pre upozornenie – červený trojuholník s čiernym výkričníkom, 

ďalej bolo vyobrazené, ako umiestniť autosedačku na sedadlo so smerovaním dozadu, kde je 

dráha popruhu vyznačená nákresom aj farebne, trasa pohybu je označená modrou farbou. Jasne 

bola vyznačená orientácia DZS vo vzťahu k vozidlu. Ďalej bol uvedený hmotnostný rozsah 0-

10 kg a názov sedačky carlo  a upozornenia v 5 cudzích jazykoch (český, poľský, ruský, 

anglický, maďarský), napríklad v českom jazyku takto: „Upozornění: Nikdy nenechávejte dítě 

bez dozoru. Upozornění: Umístění sedačky na vyvýšeném místě může být nebezpečné. Pokud 

používáte sedačku mimo auto, nezapomeňte zapnout dítěti bezpečnostní pásy. Zvlášť 

nebezpečné:nepoužívejte na sedadlech vybavených airbagem.“. K nákupu nebol priložený 

návod na montáž ani návod na používanie, tieto sa nenachádzali v predajni v žiadnej forme. 

V mieste predaja nebola jasne vyznačená tabuľka, resp. oznámenie: 

http://www.karwala.pl/


 

 

Na vnútornom povrchu (bočné krídlo vedľa hlavy dieťaťa) v DZS sa nenachádzal štítok pre  

DZS  smerujúci  dozadu graficky s označením AIRBAG, piktogramom podľa ISO 2575:2004 

– Z.01 pre nevhodnosť použitia DZS smerujúceho dozadu s použitím airbagu vo vozidle 

a s označením nebezpečenstva, ktoré z toho vyplýva graficky, a odkazom na písomné 

informácie. Pri DZS smerujúcich dozadu je minimálnou požadovanou textovou informáciou  

upozornenie: Detskú sedačku smerujúcu dozadu NEUMIESTŇUJTE na predné sedadlo 

s airbagom. Môže dôjsť k ÚMRTIU alebo VÁŽNEMU PORANENIU.“ Vzhľadom na to, že na 

bočnom krídle vedľa hlavy dieťaťa bol umiestnený štítok s odkazom na písomné informácie 

bola vykonaná kontrola písomného manuálu k autosedačke, kde bolo zistené, že bol uvedený 

nasledujúci text z tejto minimálnej informácie: „AUTOSEDAČKU NEPOUŽÍVAJTE NA 

SEDADLE PASAŽIERA, KTORÉ JE VYBAVENÉ AIRBAGOM! Nikde však nebola 

uvedená textová informácia: „Môže dôjsť k ÚMRTIU alebo VÁŽNEMU PORANENIU.“ 

 

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. 

Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne 

konanie oznámené mu listom zo dňa 16.01.2019, doručeným do vlastných rúk. 

Správny orgán vo výroku tohto rozhodnutia primerane upresnil popis protiprávneho konania 

a jeho právnu kvalifikáciu uvádzanú v oznámení o začatí správneho konania. 

 

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. K dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 

v oznámení o začatí správneho konania, sa účastník konania v lehote stanovenej správnym 

orgánom vyjadril.  

 

Dňa 29.01.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania, v ktorom 

uvádza, že pri výkone kontroly na predajni v Rožňave boli zistené nedostatky ohľadom 

označenia tovaru, ktorý bol zakúpený, pričom predaj tovaru bol zastavený do odstránenia 

 

OZNÁMENIE 

 

Toto je „univerzálny“ detský zadržiavací systém. Je schválený podľa predpisu č. 44  

v znení série zmien 04 na všeobecné použitie v motorových vozidlách a je vhodný pre väčšinu, 

ale nie pre všetky sedadlá.  

 

Správne upevnenie možno očakávať vtedy, ak výrobca vozidla v príručke k vozidlu uvádza, 

že vozidlo je vhodné na montáž „univerzálneho“ detského zadržiavacieho systému pre danú 

vekovú kategóriu. 

 

 Tento detský zadržiavací systém bol klasifikovaný ako „univerzálny“ podľa prísnejších 

podmienok, ako sú podmienky platné pre staršie konštrukcie, na ktorých nie je uvedený tento 

oznam.  

 

Prípadné nejasnosti konzultujte s výrobcom detského zadržiavacieho systému alebo  

s predajcom. 

 



závady. V prílohe tohto podania účastník konania doložil potrebné doklady, ktoré sa 

nachádzajú aj v predajni, a to konkrétne návod na použitie aj s grafickou prílohou a ďalšie 

priložené dokumenty. 

 

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 podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje 

služby, 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 v obchodných prevádzkach 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 § 12 ods. 2 zákona, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo 

o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 

nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako 

aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo 

zdokumentovať údaje    o výrobku, ak ho nemožno označiť. 

 

Podľa § 13 zákona, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 

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

technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzal 

1 druh výrobku – DZS „autosedačka Karwala carlo á 65,00 €“, u ktorého bol zistený 

nedostatok v plnení informačných povinností, a to neoznačenie výrobku údajmi - 

upozorneniami o nebezpečenstve len v cudzích jazykoch, nie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, a ktorý navyše nebol označený informáciami podľa osobitného predpisu (Predpis EHK 

OSN č. 44 o jednotnom ustanovení pre schválenie zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce 

v motorových vozidlách). 

Uvedený výrobok nedisponoval štítkom na vnútornom povrchu DZS smerujúceho dozadu 

graficky s označením AIRBAG, s piktogramom podľa ISO 2575:2004 – Z.01, pre nevhodnosť 

použitia DZS smerujúceho dozadu s použitím airbagu vo vozidle a s označením 

nebezpečenstva, ktoré z toho graficky vyplýva. V písomnom manuáli k predmetnému DZS 

absentovala informácia o tom, že jeho použitím na sedadle pasažiera, ktoré je vybavené 

airbagom „Môže dôjsť k ÚMRTIU alebo VÁŽNEMU PORANENIU, pričom takáto informácia 

je minimálnou požadovanou textovou informáciou v zmysle osobitného predpisu (Predpis EHK 

OSN č. 44) 

Keďže detský zadržiavací systém je výrobkom „univerzálnej“ kategórie, musí pri predaji 

disponovať viditeľnými informáciami v zmysle EHK OSN č. 44. Vykonanou kontrolou bolo 

ďalej zistené, že pri predaji inkriminovaného výrobku nebolo jasným spôsobom uvedené  

oznámenie, že tento výrobok je „univerzálnym“ DZS, ktorý je schválený podľa predpisu č. 44 



v znení série zmien 04 na všeobecné použitie v motorových vozidlách a je vhodný pre väčšinu, 

ale nie pre všetky sedadlá. Správne upevnenie možno očakávať vtedy, ak výrobca vozidla 

v príručke k vozidlu uvádza, že vozidlo je vhodné na montáž univerzálneho DZS pre danú 

vekovú kategóriu. Tento DZS bol klasifikovaný ako „univerzálny“ podľa prísnejších pravidiel, 

ako sú podmienky platné pre staršie konštrukcie, na ktorých  nie je uvedený tento oznam. 

Prípadne nejasnosti konzultujte s výrobcom DZS alebo predajcom. 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Poukaz na 

stiahnutie predmetného výrobku – DZS do odstránenia nedostatkov z ponuky na predaj nemá 

žiadny vplyv na vyhodnotenie skutkového stavu zisteného vykonanou kontrolou, nakoľko 

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, nie je okolnosťou zbavujúcou účastníka konania zodpovednosti za  

protiprávny stav zistený v čase kontroly. 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.  

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

predpisy pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie počas 

celého obdobia vykonávania svojej zárobkovej činnosti.  

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 § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností vzhľadom na to, že účastník konania uvádzal písomne poskytované informácie – 

upozornenia o nebezpečenstve len v cudzích jazykoch a vzhľadom na to, že účastník konania 

nezabezpečil označenie výrobku podľa osobitného predpisu (Predpis EHK OSN č. 44 

o jednotnom ustanovení pre schválenie zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce v motorových 

vozidlách) u 1 druhu výrobku. Následkom porušenia tejto povinnosti došlo k porušeniu práv 

spotrebiteľa, chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. 

V zmysle zákona je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne 

označený všetkými zákonom predpísanými údajmi a aby boli tieto informácie uvádzané 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Pri ich absencii v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka, je porušené právo spotrebiteľa na riadne a úplné informácie o výrobku. Taktiež je 

nezanedbateľná skutočnosť, že uvedením údajov - upozorneniami o nebezpečenstve len v 

cudzích jazykoch by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa nevhodným používaním 

či  nesprávnou údržbou výrobku.  

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že v zmysle zákona je 

predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený všetkými 

zákonom predpísanými údajmi. Správny orgán zároveň vzal pri určovaní výšky pokuty do 

úvahy, že ponechanie vyššie uvedeného výrobku v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi by 

mohlo v dôsledku absencie informácií podľa osobitného predpisu (Predpis EHK OSN č. 44 



o jednotnom ustanovení pre schválenie zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce v motorových 

vozidlách) a vzhľadom na povahu výrobku – detský zadržiavací systém viesť k ohrozeniu 

bezpečnosti spotrebiteľa pri jeho nesprávnom, resp. nevhodnom použití. Závažnosť 

protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje skutočnosť, že nedostatky v plnení 

informačných povinností boli zistené vo vzťahu k výrobku, pri ktorom je poskytnutie 

relevantných informácií pre spotrebiteľa obzvlášť dôležité, nakoľko ide o výrobok určený pre 

obzvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov, deti. Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na 

povahu výrobku so zistenými nedostatkami a na jeho celkovú hodnotu, ako aj charakter 

chýbajúcich informácií. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

  

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

uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje 

správny orgán, po posúdení všetkých 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. 
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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: Ing. Peter Beca, miesto podnikania: Hlavná 111/91, 076 14 

Michaľany, IČO: 40 953 351, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Beca majster centrum, Na 

sídlisku 426/41, Michaľany, dňa 21.11.2018, 

 

pre porušenie zákazu predávajúceho podľa § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby, pričom 

predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, 

keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov (1ks Interiérová  

tónovaná umývateľná disperzná farba OPTIMAL 3kg, 5ks Vrchný syntetický email na kov 

a drevo SYNTA 7550 NOVOCHEMA 0,75kg/0,6kg šarža 252, 6 ks Vrchný syntetický email na 

kov a drevo SYNTA 6700 NOVOCHEMA 0,75kg/0,6kg šarža 970, 1 ks Neutrálny silikón 

CYKLON biely 310ml) v celkovej hodnote 64,20 eur, ktoré boli po uplynutí doby spotreby. 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  200,- eur  slovom  dvesto 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 – 04240818. 

 



  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 21.11.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Beca majster centrum, Na 

sídlisku 426/41, Michaľany. Vykonanou kontrolou, bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého výrobky, ktoré 

pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby 

spotreby, pričom predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby 

spotreby stiahnuť z trhu, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 4 druhy 

výrobkov (1ks Interiérová  tónovaná umývateľná disperzná farba OPTIMAL 3kg, 5ks Vrchný 

syntetický email na kov a drevo SYNTA 7550 NOVOCHEMA 0,75kg/0,6kg šarža 252, 6 ks 

Vrchný syntetický email na kov a drevo SYNTA 6700 NOVOCHEMA 0,75kg/0,6kg šarža 970, 

1 ks Neutrálny silikón CYKLON biely 310ml) v celkovej hodnote 64,20 eur, ktoré boli po 

uplynutí doby spotreby. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj 

nachádzali tieto druhy výrobkov:  

▪ 1 ks Interiérová tónovaná umývateľná disperzná farba OPTIMAL, 3 kg á 9,00 €, 

- Dátum výroby 30.3.2015 

- Dátum spotreby 36 mesiacov od dátumu výroby 

▪ 5 ks Vrchný syntetický email na kov a drevo, SYNTA 7550, NOVOCHEMA, 0,75 kg/0,6 kg, 

šarža 252, á 4,80 €,  

- Dátum spotreby: do 22.04. 2018, 

▪ 6 ks Vrchný syntetický email na kov a drevo, SYNTA 6700, NOVOCHEMA, 0,75 kg/0,6 kg, 

šarža 970, á 4,60 €, 

- Dátum spotreby: do 23.09.2018, 

▪ 1 ks Neutrálny silikón, CYKLON, Biely, 310 ml, á 3,60 €, 

- Dátum výroby: 11.10.2016 

- Dátum spotreby: 18 mesiacov. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

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

Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 18.01.2019.  

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje 

procesné právo nevyužil a k dôvodu začatia správneho konania, uvedeného 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 

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania 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, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach 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 § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa 

nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky 

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z vyššie citovaného ustanovenia 

zákona preukázané. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé, že v čase kontroly sa v ponuke 

na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 64,20 eur, ktoré boli po uplynutí 

doby spotreby. Doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva 

deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby 

v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku 

poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným 

na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje 

predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby, resp. expirácie. 

Účastník konania vyššie uvedený kontrolou zistený skutkový stav nenamietal. Keďže sa 

účastník konania k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 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 vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

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

V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa citovaného zákona, ktoré 

bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu zákona došlo, je 

rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti vzhľadom na nesplnenie zákazu uvádzať na trh výrobky po uplynutí doby spotreby 

u  4 druhov výrobkov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Pri určení výšky pokuty správnym orgán zohľadnil to, že výrobcom určené doby spotreby sú 

ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú 

ustanovené. Označenie doby spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých výrobkov, 

ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby 

zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Daným 

nedostatkom došlo k ohrozeniu spotrebiteľa vo vzťahu ku kvalite predávaných výrobkov. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa totiž sleduje, okrem iného, aj ochranu majetku spotrebiteľa 

v súvislosti s kúpou predávaných výrobkov, resp. poskytovaných služieb. Z tohto hľadiska je 

nezanedbateľná skutočnosť, že výrobky po určenej dobe spotreby strácajú svoju kvalitu 

a úžitkové vlastnosti až po úplné znehodnotenie a znemožnenie ich použitia na určený účel. 

Sankcionované konanie spočívajúce v porušení § 6 ods. 3 zákona tak môže spôsobiť majetkovú 

ujmu spotrebiteľovi.  

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na ochranu 

jeho ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  



Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom 

stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení všetkých 

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/0435/08/18                                                                    Dňa: 27.02.2019 

 
 

                                                         
 

 

      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: LABAŠ s.r.o., sídlo: Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36 183 181, 

kontrola vykonaná v prevádzkarni: FRESH plus – hračky, potraviny, Tr. SNP 88, Košice, dňa 

22.11.2018 a dňa 29.11.2018, 

 

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, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali               

3 druhy plyšových hračiek (54ks MILKA PLUSH TOY S PLYŠOVOU HRAČKOU – z toho 12ks 

snehuliak L18036S/02899553, 29ks krava L18036XC/02899561, 13ks sob L18036R/02899552)  

v celkovej hodnote 377,46 eur, na ktorých 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.   

 

 

                                                                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 – 04350818. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 22.11.2018 a dňa 29.11.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: FRESH 

plus – hračky, potraviny, Tr. SNP 88, 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, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 3 druhy plyšových hračiek (hračiek nachádzajúcich 

sa v obale s potravinami) v celkovej hodnote 377,46 eur, na ktorých 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.  

S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy 

výrobkov - hračiek:  

▪ u nasledujúcich 3 druhov hračiek bola vykonaná kontrola označenia výrobcom a bolo zistené, 

že každá plyšová hračka (snehuliak, sob, krava) mala všitú textilnú etiketu, na ktorej bolo 

označenie CE, zloženie plyšovej hračky 100% polyester, pokyny na údržbu vo forme 

grafických symbolov, krajina pôvodu vyrobené v Číne vo viacerých jazykoch. Číslo šarže - 

snehuliak L18036S/02899553, krava L18036XC/02899561, sob L18036R/02899552. Na 

krabici s potravinami a plyšovou hračkou bola uvedená obchodná značka Mondeléz 

International a nasledujúce údaje takto: „CZ – Predávajúci: Mondelez Czech Republic s.r.o., 

Karolinská 661/4, 18600 Praha 8, Karlin. Česká republika, www.milka.cz a info linka.                            

SK – Distribútor: Mondelez Slovakia s.r.o., Račianska 44, 83242 Bratislava Slovenská 

republika, www.milka.sk a info linka. HU – Forgalmazza: Mondelez Hungaria......“. 

V označení týchto výrobkov ani v označení na obale nebol uvedený údaj o výrobcovi hračky 

jeho obchodné meno alebo ochranná známka a sídlo, 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 za preukázané porušenie zákona 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. Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi 

konania začaté správne konanie oznámené mu listom zo dňa 25.01.2019, doručeným do 

vlastných rúk. 

 

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 dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný zamestnanec účastníka konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného 

záznamu uviedol, že výrobky stiahli z predaja a uložili do skladu. 

 

http://www.milka.cz/
http://www.milka.sk/


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.  

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach 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. Rozhodujúcim pre konštatovanie, 

či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. 

 

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

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

podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale 

alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

distribútora spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 3 

druhy hračiek (v danom prípade išlo o hračky predávané v jednom balení spoločne 

s potravinou) v celkovej hodnote 377,46 eur, na ktorých 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. SOI disponuje 

doručeným ES Vyhlásením o zhode obchodným zastúpením pre CZ a SK na kontrolované 

druhy hračiek s potravinami. Z doručených ES Vyhlásení o zhode vyplýva, že názov výrobcu 

alebo jeho splnomocneného zástupcu je P. a sídlo výrobcu alebo jeho splnomocneného 

zástupcu je C. Rumunsko. Identifikačné číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu: 

R.... Z uvedeného je teda zrejmé, že hračky sprístupnené na trhu neboli označené informáciami 

o výrobcovi v rozsahu stanovenom zákonom o bezpečnosti hračiek.  

Uvedené kontrolné zistenia účastník konania žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil. 

Poukaz na stiahnutie predmetných hračiek z predaja, uvádzaný vo vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu, nemá žiadny vplyv na vyhodnotenie skutkového stavu zisteného kontrolou, nakoľko 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je totiž 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 zbavujúcou účastníka konania zodpovednosti za  

protiprávny stav zistený v čase kontroly. 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.  

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 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 3 druhy hračiek na trhu ak výrobca 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 nemá spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý 

výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil resp. ktorý hračku uviedol na trh. Informácia o 

výrobcovi, prípadne 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 v plnení informačných povinností 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 považuje správny orgán po posúdení všetkých 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/0439/08/18                                                                         Dňa: 20.02.2019 

 
 

                                                         
 

 

 

      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: Stanislava Pillárová, miesto podnikania: 076 77 Budince 32, IČO: 

47 927 976, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Stánok č. 12 – keramika pred SC AUPARK, 

Nám. Osloboditeľov 1, Košice, dňa 30.11.2018, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 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“), v zmysle ktorého predávajúci 

musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo 

aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo                     

8 druhov výrobkov (7ks keramická maslenka, odpredaná aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, 

7ks keramický hrnček F018, 6ks keramický hrnček F025, 4ks keramický hrnček F011, 2ks 

keramická miska F201, 12ks keramická miska F134, 12ks keramická miska F105, 25ks 

keramický hrnček s menom F018) v celkovej hodnote 465,40 €, ktoré neboli zreteľne označené 

údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  170,- eur  slovom  stosedemdesiat 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 – 04390818. 

 



  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 30.11.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Stánok č. 12 – keramika pred 

SC AUPARK, Nám. Osloboditeľov 1, Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle 

ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený 

údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, keď v čase kontroly sa v ponuke 

na predaj nachádzalo 8 druhov výrobkov v celkovej hodnote 465,40 eur, u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností, a to neoznačenie výrobkov údajmi o výrobcovi 

alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. S uvedenými nedostatkami sa v čase kontroly 

v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali tieto druhy výrobkov: 7 ks keramická maslenka,                               

á 12,60 €/ks (odpredaná aj vo vykonanom kontrolnom nákupe), 7 ks keramický hrnček F018,  

á 4,50 €/ks, 6 ks keramický hrnček F025, á 4,60 €/ks, 4 ks keramický hrnček F011, á 4,00 €/ks, 

2 ks keramická miska F201 á 13,00 €/ks, 12 ks keramická miska F134, á 5,90 €/ks, 12 ks 

keramická miska F105, á 6,90 €/ks, 25 ks keramický hrnček s menom F018, á 4,90 €/ks. 

 

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. 

Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne 

konanie oznámené mu listom zo dňa 29.01.2018, doručeným do vlastných rúk. 

 

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 dôvodu začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril.  

 

Dňa 07.02.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania, v ktorom 

uvádza, že v čase kontroly sa stánok nachádzal vonku, kde bolo chladno a ľahko sa preto štítky 

odlepujú z tovaru. Každý jeden kus tovaru bol pred vyložením označený, ale sa to odlepilo. 

Preto do stánku na viditeľné miesto umiestnil účastník konania označenie výrobcu aj predajcu 

keramiky, aby zákazník vedel, že tento tovar je ručná výroba. Po kontrole boli dané štítky do 

vnútra tovaru na každý kus výrobku. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania 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, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach 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. Rozhodujúcim pre konštatovanie, 

či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly. 



 

Podľa § 12 ods. 2 zákona, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo 

o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho 

nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako 

aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo 

zdokumentovať údaje    o výrobku, ak ho nemožno označiť. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase sa v ponuke na predaj nachádzalo 8 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 465,40 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to neoznačenie údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi. 

K tvrdeniu účastníka konania ohľadom tej skutočnosti, že predmetné výrobky mali na štítku 

označenie výrobcu keramiky správny orgán uvádza, že z obsahu inšpekčného záznamu nijakým 

spôsobom nevyplýva, že by sa tieto štítky s požadovaným údajom nachádzali na hore 

uvedených výrobkoch, pričom zamestnankyňa účastníka konania prítomná pri kontrole túto 

skutočnosť žiadnym spôsobom nereflektovala vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu, kde 

mala možnosť skutkové zistenie relevantným spôsobom spochybniť a rozporovať. Navyše 

účastník konania mohol voči nariadením opatreniam, ktoré mu boli uložené pri vykonanej 

kontrole podať do 3 dní námietky správnemu orgánu ihneď po vykonanej kontrole, respektíve 

mohol sa vyjadriť alebo inak spochybniť relevantné skutkové okolnosti zistené objektívne 

vykonanou kontrolou. No k tomu však pristúpil až v čase začatia správneho konania, kedy je 

zrejmé, že jeho  následkom bude uloženie peňažnej sankcie rozhodnutím prvostupňového 

orgánu. 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. 

Skutočnosti uvádzané účastníkom konania v jeho vyjadrení k dôvodu uvedeného v oznámení 

o začatí správneho konania sú výlučne subjektívneho charakteru a ako také ich nebolo možné 

akceptovať ako dôvody zbavujúce účastníka konania objektívnej zodpovednosti za protiprávny 

stav zistený v čase kontroly, nakoľko účastník konania za plnenie povinností stanovených 

danou právnou úpravou zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iných okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. 

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

pričom zákon  o ochrane spotrebiteľa neumožňuje správnemu orgánu prihliadať na subjektívne 

aspekty poukazované účastníkom konania.  

 

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 § 24 ods. 1 zákona vyplýva správnemu orgánu obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil označenie údajmi o výrobcovi, 

dovozcovi alebo dodávateľovi u 8 druhov výrobkov. Následkom porušenia tejto povinnosti 

došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že v zmysle zákona je 

predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený všetkými 

zákonom predpísanými údajmi. Chýbajúce informácie o výrobcovi alebo dovozcovi či 

dodávateľovi slúžia spotrebiteľovi ako základné kritériá pri rozhodovaní pre kúpu konkrétneho 

výrobku. Informácia o výrobcovi – značka výrobku, môže pre spotrebiteľa predstavovať 

garanciu kvality. Pri určení výšky pokuty bolo rovnako prihliadnuté na povahu výrobkov so 

zistenými nedostatkami, na počet a celkovú hodnotu dotknutých výrobkov, ako aj charakter 

chýbajúcich informácií.  

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého chránenými právami spotrebiteľa sú práve ochrana jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

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

uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje 

správny orgán, po posúdení všetkých 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. 
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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: Štefan Papp – TOPSTEP, miesto podnikania: Ľ. Kossutha 608/73, 

077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35 476 753, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Farby – 

Laky TOPSTEP, Hlavná 15, Kráľovský Chlmec, dňa 05.12.2018, 

 

pre porušenie zákazu predávajúceho podľa § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého výrobky, ktoré pre svoje 

vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby, pričom 

predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, 

keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 7 druhov výrobkov (2ks Akrylátová 

tónovacia farba HET HTC 0820 350g, 4ks Akrylátová tónovacia farba HET HTC 0860 350g, 

2ks Akrylátová tónovacia farba HET HTC 0770 350g, 4ks Akrylátová tónovacia farba HET 

HTC 0790 350g, 1ks Akrylátová tónovacia farba HET HTC 0450 1kg, 3ks Akrylátová tónovacia 

farba HET HTC 0410 1kg, 2ks Akrylátová tónovacia farba HET HTC 0310 1kg) v celkovej 

hodnote 71,40 eur, ktoré boli po uplynutí doby spotreby. 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  300,- eur  slovom   tristo 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 – 04440818. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 05.12.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Farby – Laky TOPSTEP, 

Hlavná 15, Kráľovský Chlmec. Vykonanou kontrolou, bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého výrobky, ktoré 

pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby 

spotreby, pričom predávajúci je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby 

spotreby stiahnuť z trhu, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 7 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 71,40 eur, ktoré boli po uplynutí doby spotreby. S uvedeným 

nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:  

▪ 2 ks Akrylátová tónovacia  farba, HET, HTC 0820, 350 g, á 3,00 €, 

- Dátum výroby: 28.7.20015, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 4 ks Akrylátová tónovacia farba, HET, HTC 0860, 350 g, á 3,00 €, 

- Dátum výroby: 24.2.2015, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 2 ks Akrylátová tónovacia farba, HET, HTC 0770, 350 g, á 3,00 €, 

- Dátum výroby: 19.10.2015, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 4 ks Akrylátová tónovacia farba, HET, HTC 0790, 350 g, á 3,00 €, 

- Dátum výroby: 13.10.2014, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 1 ks AKrylátová tónovacia farba, HET, HTC 0450, 1 kg, á 5,90 €, 

- Dátum výroby: 3.6.2014, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 3 ks Akryátová tónovacia farba HET, HTC 0410, 1 kg, á 5,90 €, 

- Dátum výroby: 17.2.2014, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby, 

▪ 2 ks Akrylátová tónovacia farba, HET, HTC 0310, 1 kg, á 5,90 €, 

- Dátum výroby: 20.4.2015, dátum spotreby: do 36 mesiacov od dátumu výroby. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

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

Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 30.01.2019.  

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje 

procesné právo nevyužil a k dôvodu začatia správneho konania, uvedeného 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 

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania 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, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 



Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach 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 § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa 

nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky 

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z vyššie citovaného ustanovenia 

zákona preukázané. Z obsahu inšpekčného záznamu je zrejmé, že v čase kontroly sa v ponuke 

na predaj nachádzalo 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 71,40 eur, ktoré boli po uplynutí 

doby spotreby. Doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva 

deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby 

v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku 

poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným 

na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje 

predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby, resp. expirácie. 

Účastník konania vyššie uvedený kontrolou zistený skutkový stav nenamietal. Keďže sa 

účastník konania k dôvodu začatia správneho konania, uvedenému 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 vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

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

V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa citovaného zákona, ktoré 

bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu zákona došlo, je 

rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti vzhľadom na nesplnenie zákazu uvádzať na trh výrobky po uplynutí doby spotreby 

u  7 druhov výrobkov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Pri určení výšky pokuty správnym orgán zohľadnil to, že výrobcom určené doby spotreby sú 

ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú 

ustanovené. Označenie doby spotreby je teda označením doby použiteľnosti tých výrobkov, 

ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby 

zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Daným 

nedostatkom došlo k ohrozeniu spotrebiteľa vo vzťahu ku kvalite predávaných výrobkov. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa totiž sleduje, okrem iného, aj ochranu majetku spotrebiteľa 

v súvislosti s kúpou predávaných výrobkov, resp. poskytovaných služieb. Z tohto hľadiska je 

nezanedbateľná skutočnosť, že výrobky po určenej dobe spotreby strácajú svoju kvalitu 

a úžitkové vlastnosti až po úplné znehodnotenie a znemožnenie ich použitia na určený účel. 

Sankcionované konanie spočívajúce v porušení § 6 ods. 3 zákona tak môže spôsobiť majetkovú 

ujmu spotrebiteľovi. Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty zohľadnil počet i hodnotu 



výrobkov s nedostatkami a prihliadol tiež na dobu trvania protiprávneho stavu, ktorú vzhľadom 

na určenú dobu spotreby jednotlivých výrobkov ponúkaných i po jej uplynutí na predaj 

nemožno považovať za zanedbateľné. 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na ochranu 

jeho ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom 

stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení všetkých 

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. 

 

 

 

 

 
 


