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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: REVITAL D s.r.o., sídlo: Krásnohorská 3, 048 01 Rožňava, IČO: 

51 454 980, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Zdravotnícke potreby REVITAL, 

Krásnohorská 1, Rožňava, dňa 10.04.2019,  

  

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 predávané výrobky boli zreteľne označené údajom o spôsobe použitia 

výrobku,  keď v čase kontroly sa v ponuke  na predaj nachádzalo 12 druhov výrobkov (2 druhy  

dámska obuv PEON, 2 druhy dámska obuv MEDISTYLE LUCY, 4 druhy dámska obuv 

MEDISTYLE ŠARKA, 1 druh dámska obuv MEDISTYLE NINA, 1 druh dámska obuv 

MEDISTYLE MIRKA, 1 druh dámska obuv MEDISTYLE PARINA, 1 druh dámska obuv 

MEDISTYLE TRIXI) v celkovej hodnote 1178,80 eur, ktoré neboli  označené  údajom o spôsobe 

použitia výrobku (účele použitia obuvi). 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  400,- eur  slovom  štyristo 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 – 01280819.  

        



   O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 10.04.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Zdravotnícke potreby 

REVITAL, 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 predávané výrobky boli zreteľne označené údajom o 

spôsobe použitia výrobku,  keď v čase kontroly sa v ponuke  na predaj nachádzalo 12 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote  1 178,80 eur, ktoré neboli  označené  údajom o spôsobe použitia 

výrobku (účele použitia obuvi). S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke pre 

spotrebiteľa nachádzali tieto druhy výrobkov: 

- 2 páry dámska obuv PEON, model: TA/392-1 á 56,00 €/pár,  

- 1 pár dámska obuv PEON, model: TA/392-7 á 56,00 €/pár,  

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE LUCY, model: 5L-E17/9 á 39,00 €/pár,  

- 4 páry dámska obuv MEDISTYLE LUCY, model: 5L-E13 á 39,00 €/pár, 

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE ŠARKA, model: LŠ-V11 á 33,50 €/pár, 

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE ŠARKA, model: LŠ-V12 á 33,10 €/pár,  

- 2 páry dámska obuv MEDISTYLE ŠARKA, model: LŠ-V15 á 34,00 €/pár, 

- 2 páry dámska obuv MEDISTYLE ŠARKA, model: LŠ-V19 á 34,00 €/pár, 

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE NINA, model: LN-T16/1 á 35,10 €/pár, 

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE MIRKA, model: LM-T18 á 31,00 €/pár, 

- 2 páry dámska obuv MEDISTYLE PARINA, model: 5P-J17/1 á 47,10 €/pár, 

- 3 páry dámska obuv MEDISTYLE TRIXI, model: 2T-T19 á 36,50 €/pár. 

 

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 28.05.2019, 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, uvedeného v oznámení o začatí správneho konania, sa 

v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

Dňa 15.04.2018 bola správnemu orgánu prostredníctvom elektronickej pošty doručená správa 

od účastníka konania, v ktorej uvádza, že na základe vykonanej kontroly zo dňa 10.04.2019, 

pri ktorej boli zistené nedostatky ohľadom účelu použitia obuvi (označenia) u dvoch českých 

dodávateľov. Obidvoch distribútorov účastník konania kontaktoval, pričom tí sa okamžite 

podieľali na odstránení nedostatkov. Nasledujúci deň boli prvou triedou poslané prelepovacie 

signatúry – domáca, vychádzková, pracovná obuv, čím účastník konania doplnil účel na daných 

typoch obuvi (2 druhy  dámska obuv PEON, 2 druhy dámska obuv MEDISTYLE LUCY, 4 druhy 

dámska obuv MEDISTYLE K, 1 druh dámska obuv MEDISTYLE NINA, 1 druh dámska obuv 

MDIS MIRKA, 1 druh dámska obuv MEDISTYLE PARINA, 1 druh dámska obuv MDIS TRIXI). 

 

V čase kontroly prítomná konateľka účastníka konania do vysvetlivky inšpekčného záznamu 

uviedla, že na odstránenie nedostatkov sa skontaktuje s danými dodávateľmi, ako bude možné 

odstrániť nedostatky. 

 



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, keď v čase kontroly sa v ponuke  na predaj nachádzalo 

12 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1178,80 eur, ktoré neboli  označené  údajom o spôsobe 

použitia výrobku (účele použitia obuvi). 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym spôsobom. 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. 

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

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

postihu v zákonom stanovenom rozsahu.  

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.  

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

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

 

 

 

 



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 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 spôsobe 

použitia výrobkov vo vzťahu k 12 druhom výrobkov. Následkom porušenia týchto povinností 

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

spotrebiteľa. 

Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že v zmysle zákona je 

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

zákonom predpísanými údajmi, resp. aby o informáciách týkajúcich sa výrobku bol spotrebiteľ 

informovaný pri predaji výrobku. Správny orgán zároveň vzal pri určovaní výšky pokuty do 

úvahy, že ponechanie vyššie uvedených výrobkov v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi 

by mohlo v dôsledku neuvedenia informácií o spôsobe použitia, resp. ich neposkytnutia pri 

predaji výrobku, viesť k poškodeniu majetku spotrebiteľa pri ich nesprávnom, resp. nevhodnom 

spôsobe použitia alebo údržby. Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobkov 

so zistenými nedostatkami a na ich celkovú hodnotu ako aj na charakter chýbajúcich informácií. 

Pri uložení výšky pokuty však správny orgán zohľadnil promptné odstránenie nedostatkov 

zistených vykonanou kontrolou. 

 

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. 

 



 

 

 
 

 

 
 


