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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: Thi Tuyet Than, miesto podnikania: Wuppertálska 1402/53, 040 23 

Košice-Sídlisko KVP, IČO: 45 593 281, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Domáce potreby, 

drogéria, hračky, textil, OC Mier, Národná trieda 56, Košice, dňa 29.04.2019,  

 

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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 

písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 

15 druhov hračiek (robot Item No. 5133771, odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, 

česacia hlava a doplnky Item No. 4919854, farmársky traktor Item No. 4515027, autíčko-

telefón na batérie Item No. 4951990, tank Item No. 4511445, tank na batérie Item. No. 4513240, 

sada 4 áut Item No. 4519921, vlaková dráha na batérie Item No. 4512539, vlaková dráha Item 

No. 4512538, garáž Item No. 4664676, garáž Item No. 4664658, doktorská sada Item No. 

5250980, kuchynská sada Item No. 4999753, kamión s lietadlom Item No. 4519756, auto  

vojenské Item No. 4512467) v celkovej hodnote 357,67 eur, na ktorých nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka  dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo 

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



 

 

                                                                  p o k u t u 

vo výške  2 000,- eur  slovom   dvetisíc 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 – 01500819. 

 

  

    O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 29.04.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Domáce potreby, drogéria, 

hračky, textil, OC Mier, Národná trieda 56, 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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď v 

čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 15 druhov hračiek (robot Item No. 5133771, 

odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe, česacia hlava a doplnky Item No. 4919854, 

farmársky traktor Item No. 4515027, autíčko-telefón na batérie Item No. 4951990, tank Item 

No. 4511445, tank na batérie Item. No. 4513240, sada 4 áut Item No. 4519921, vlaková dráha 

na batérie Item No. 4512539, vlaková dráha Item No. 4512538, garáž Item No. 4664676, garáž 

Item No. 4664658, doktorská sada Item No. 5250980, kuchynská sada Item No. 4999753, 

kamión s lietadlom Item No. 4519756, auto vojenské Item No. 4512467), v celkovej hodnote 

357,67 eur, na ktorých nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka  dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly v ponuke na 

predaj nachádzali tieto druhy výrobkov - hračiek:  

▪ 5 ks Robot Item No. 5133771, cena á 1,15 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“, 

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania; na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: OALA 

Market s.r.o., Holubinková 4, Praha. 

▪ 3 ks česacia hlava a doplnky Item No. 4919854, cena á 10,00 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“, 

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

▪ 4 ks farmársky traktor Item No. 4515027, cena á 2,50 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“, 

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 12 autíčko – telefón na batérie Item No. 4951990, cena á 2,30 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“, 

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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



so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

▪ 4 ks tank Item No. 4511445, cena á 2,99 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 4 ks tank na batérie Item. No. 4513240, cena á 2,10 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 5 ks sada 4 áut Item No. 4519921, cena á 5,60 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

▪ 2 ks vlaková dráha na batérie Item No. 4512539, cena á 18,90 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 3 ks vlaková dráha Item No. 4512538, cena á 12,90 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 3 ks garáž Item No. 4664676, cena á 13,50 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 2 ks garáž Item No. 4664658, cena á 8,90 €/ks,  

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: HOT. FIVE 

s.r.o., Rybná 716/24, Praha. 

▪ 5 ks doktorská sada Item. No. 5250980, cena á 6,00 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 



▪ 4 ks kuchynská sada Item. No. 4999753, cena á 5,79 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

▪ 3 ks kamión s lietadlom Item. No. 4519756, cena á 9,60 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

▪ 2 ks auto vojenské Item. No. 4512467, cena á 9,60 €/ks,   

- označenie hračky: CE, Made in China, grafika „nevhodné pre deti do 3 rokov“,  

-  chýbal údaj o dovozcovi - chýbalo obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu, jeho 

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

so sídlom alebo miestom podnikania, na hračke bol uvedený údaj o distribútorovi: Stribog 

Trade s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 

 

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 14.06.2019, 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.  

 

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 § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek je dovozca povinný pred uvedením 

hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo 

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

alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je 

povinný uviesť na obale alebo v 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 nachádzalo 

15 druhov hračiek, v celkovej hodnote 357,67 eur, na ktorých nebolo uvedené obchodné meno 

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

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

Uvedené kontrolné zistenia účastník konania žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil.  

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. 

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 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.  

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

a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 

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 15 druhov hračiek na trhu ak dovozca nesplnil 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 dovozcovi nemá spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý 

výrobok doviezol, resp. ktorý hračku uviedol na trh. 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, resp. len cudzojazyčne poskytnutých informácií. 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zároveň zohľadnil skutočnosť, že porušenie povinnosti 

vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti hračiek bolo zistené 

opätovne v prevádzkarni  Hračky, domáce potreby, obuv, textil a bytové doplnky, Národná 

trieda 56, Košice, za posledných 12 mesiacov zistené opakovane (kontrolou vykonanou dňa 

08.08.2018) v priebehu 12 mesiacov. Za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona 

o bezpečnosti hračiek bol účastník konania sankcionovaný uložením pokuty právoplatným 

rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický 

kraj č. W/0283/08/18 zo dňa 31.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2018.  

 

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. 

Horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený 

zástupca alebo distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola 

uložená pokuta orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto 

rozhodnutia.  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  
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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: PROFESSIONAL spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, sídlo: 

Palárikova 1500/6, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 31 652 662, kontrola vykonaná 

v prevádzkarni: Drogéria, Hlavná 25, Košice, dňa 17.05.2019,  

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k) 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 je predávajúci 

povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť 

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), keď účastník konania 

žiadnym spôsobom neoznámil spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov; 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný označiť výrobok jednotkovou cenou, keď v čase kontroly sa v ponuke na 

predaj nachádzalo 20 druhov výrobkov (FA MAGIC sprchový gél 400ml, sprchový gél FA 

MYSTIC MOMENTS 250ml, DOLCE NATURA condicionér 500ml, pleťová maska REGINA 

sťahovacia 90ml, pleťová maska REGINA vitamínová 90ml, pleťová maska ílová s aktívnym 



uhlím BEAUTY FORMULAS 100ml, pleťová maska ílová uhorková BEAUTY FORMULAS 

100ml, hydratačná maska RYOR 100ml, hydratačná micelárna voda RYOR 150ml, odličovacia 

emulzia RYOR 150ml, odličovacia emulzia RYOR 300ml, micelárna voda SARSEY 3v1 300ml, 

micelárna voda ASTRID 200ml, odličovacia voda očí a pier ASTRID 125ml, micelárna voda 

BEAUTY FORMULAS 200ml, LILIEN pleťová voda 200ml, ALPA bylinný vlasový šampón 

lopúch 430ml, ALPA konopný šampón 430ml, pleťové tonikum RYOR 200ml, bylinkové tonikum 

RYOR Aknestop 200ml), ktoré neboli označené jednotkovou cenou. 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný uviesť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 

sídlo predávajúceho,  keď v čase kontroly nebola prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste označená správnym sídlom predávajúceho;  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je 

uvedené sídlo predávajúceho, keď účastník konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) 

doklady o kúpe výrobkov,  v ktorých nebolo uvedené správne sídlo predávajúceho;  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie 

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, keď v čase kontroly sa v prevádzke 

nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

 

                                                                     p o k u t u 

vo výške  550,- eur  slovom  päťstopäťdesiat 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 – 01750819. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 17.05.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Drogéria, Hlavná 25, Košice. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinností 

predávajúceho:  

- podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím 

zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), keď účastník konania žiadnym spôsobom neoznámil 

spotrebiteľom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

- podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok 

jednotkovou cenou, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 20 druhov výrobkov,  

ktoré neboli označené jednotkovou cenou. S uvedeným nedostatkom sa v čase kontroly 

v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov:   

• FA MAGIC sprchový gél 400 ml á 2,39 €, 

• FA MYSTIC MOMENTS sprchový gél 250 ml á 1,69 €, 

• DOLCE NATURA condicionér 500 ml á 2,20 €, 

• Pleťová maska REGINA sťahovacia 90 ml á 3,29 €, 

• Pleťová maska REGINA vitamínová 90 ml á 3,29 €, 



• Pleťová maska ílová s aktívnym uhlím BEAUTY FORMULAS 100 ml á 2,75 €, 

• Pleťová maska ílová uhorková BEAUTY FORMULAS 100 ml á 2,75 €, 

• Hydratačná maska RYOR 100 ml á 7,49 €, 

• Hydratačná micelárna voda RYOR 150 ml á 6,10 €, 

• Odličovacia emulzia RYOR 150 ml á 5,98 €, 

• Odličovacia emulzia RYOR 300 ml á 9,95 €, 

• Micelárna voda SARSEY 3v1 300 ml á 4,59 €, 

• Micelárna voda ASTRID 200 ml á 3,10 €, 

• Odličovacia voda očí a pier ASTRID 125 ml á 2,75 €, 

• Micelárna voda  BEAUTY FORMULAS 200 ml  á 2,29 €, 

• LILIEN pleťová voda 200 ml á 2,10 €, 

• ALPA bylinný vlasový šampón lopúch 430 ml á 1,98 €, 

• ALPA konopný šampón 430 ml á 1,98 €, 

• Pleťové tonikum RYOR 200 ml á 4,92 €, 

• Bylinkové tonikum RYOR Aknestop 200 ml á 4,92 €; 

- podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný uviesť na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne sídlo predávajúceho,  keď v čase kontroly 

nebola prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená správnym sídlom 

predávajúceho; 

- podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené sídlo predávajúceho, keď účastník 

konania vydal spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklady o kúpe výrobkov,  v ktorých nebolo 

uvedené správne sídlo predávajúceho;  

- podľa § 18 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný riadne informovať 

spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu 

uplatniť, pričom reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi, keď v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzal reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

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 16.07.2019, 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 využil a k vyššie 

spomenutým dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho 

konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril. 

 

Dňa 24.07.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania k dôvodom 

uvedeným v oznámení o začatí správneho konania, v ktorom poukazuje na to, že za 27 rokov 

prevádzky pri kontrolách obstáli a teraz nechtiac porušili viacero povinností predávajúceho. 

Účastník konania uvádza, že nedávno musel v predajni vymieňať dlažbu a hoci tovar chránil 

dôkladným prekrytím, prach sa dostal všade. Pri jeho čistení musel odstrániť aj cenovky 

a všetok tovar vybrať z regálov a každý kus tovaru utrieť zvlášť. Keďže na každom kuse tovaru 

má účastník konania nalepenú predajnú cenu, nestihol dopracovať cenovky s jednotlivými 

cenami. Má zhruba 2000 druhov tovaru, preto to nie je jednoduché. Ročný obrat účastníka 

konania predstavuje 30 000 eur, bez zamestnancov, pričom predajňu prevádzkuje bez nároku  



na mzdu za účelom splácania dlhov, ktoré vznikli pri likvidácií inej predajne, kde bolo 

zamestnaných až 7 predavačiek. Dnes predajňa nezarobí ani na jednu. Účastník konania si 

všetky pochybenie zistené vykonanou kontrolou uvedomuje, všetky odstránil a jeho snahou 

bude, aby zákazníci boli spokojní, aby nedošlo k zatvoreniu predajne, v ktorej sa predávajú iba 

slovenské a české výrobky, a aby aj inšpektori boli spokojní pri ďalšej kontrole. 

 

V čase kontroly prítomná konateľka účastníka konania vo vysvetlivke k obsahu inšpekčného 

záznamu uviedla, že reklamačný poriadok ihneď vyvesí na viditeľné miesto, nakoľko ho majú 

vypracovaný. Zmenu sídla bude mať už na novej pokladni a označenie sídlom predávajúceho 

zabezpečí na výveske. 

 

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

nedostatky uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania v plnom rozsahu zodpovedá. 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona osoba, ktorá pri uzatváraní 

a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo 

povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých 

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

teda 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 § 10a ods. 1 písm. k) zákona predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon 

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).  

 

Podľa § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. 

                                                                   

Podľa § 2 písm. zb) jednotkovou cenou je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a 

ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú 

jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku. 

 

Podľa § 15 ods. 1 zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť 

uvedené a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, b) 

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, c) prevádzková doba určená 

pre spotrebiteľa, d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie. 

 

Podľa § 16 ods.1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 

alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) adresa prevádzkarne,  

c) dátum predaja,  



d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 

e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. 

 

Podľa § 18 ods. 1 zákona je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať 

o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, 

a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností bolo vykonanou kontrolou 

spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly účastník konania žiadnym spôsobom neoznámil 

spotrebiteľom (inšpektorom SOI) informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov. 

Z obsahu inšpekčného záznamu je tiež zrejmé, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzalo 20 druhov výrobkov,  ktoré neboli označené jednotkovou cenou. 

Predávajúci je povinný označiť výrobok jednotkovou cenou, ktoré musia byť ľahko rozlíšiteľné 

a ľahko čitateľné, čo v danom prípade zabezpečené nebolo, nakoľko vyššie uvedené výrobky 

neboli označené jednotkovou cenou. 

Z podkladov pre rozhodnutie je rovnako zrejmé, že kontrolovaná prevádzkareň nebola v čase 

kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená správnym sídlom predávajúceho. 

Vykonanou kontrolou bolo zároveň zistené, že v čase kontroly účastník konania vydal vo 

vykonanom kontrolnom nákupe spotrebiteľom (inšpektorom SOI) doklady o kúpe výrobkov (1. 

doklad – 1bal. sviečky BISPOL 4ks v balení á 1,29 €/bal, 2. doklad – 1ks Formitox 120g 

prostriedok na mravce á 2,39 €/ks), účtovanom v celkovej hodnote 3,68 €,  v ktorých nebolo 

uvedené správne sídlo predávajúceho.  

V prevádzke sa taktiež nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi.   

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom, naopak 

poukázal na odstránene nedostatkov zistených vykonanou kontrolou. 

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

uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou kontrolovanej osoby 

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

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

neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba 

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

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

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

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

konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

Ostatné skutočnosti uvádzané účastníkom konania vo vyjadrení k oznámeniu o začatí 

správneho konania, správny orgán rovnako tak nemohol vyhodnotiť ako okolnosti zbavujúce 

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

výlučne subjektívny charakter. Zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadnuť na 

subjektívne aspekty, poukazované účastníkom konania v podanom vyjadrení k oznámeniu 

o začatí správneho konania. Navyše ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú 

konštruované na princípe objektívnej zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené 

nedostatky na základe princípu objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie 

(úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, 

pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto 

kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti. 



Uvedené vyplýva aj z ustálenej judikatúry v súvislosti s povinnosťou správnych orgánov 

postihovať správne delikty právnických osôb, napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 

10Sžo/68/2016 zo dňa 25. 01. 2017. V zmysle uvedeného, správne delikty právnických osôb sú 

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

deliktu právnickej osoby. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. 

Subjektom deliktu je právnická osoba spôsobilá na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna 

spôsobilosť, ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania tak zodpovedá za 

porušenie povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie. 

Pri posudzovaní veci teda nemožno prihliadať na subjektívnu stránku veci a účastník konania 

sa svojej objektívnej zodpovednosti nemôže zbaviť poukazovaním na skutočnosti majúce 

výlučne subjektívny charakter (nechtiac porušili povinnosti). 

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

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

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

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.  

V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom 

prípade zákon o ochrane spotrebiteľa, z čoho vyplýva, že správny orgán bol povinný k uloženiu 

pokuty pristúpiť. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť 

napr. pokarhanie, upozornenie a pod.. 

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 zároveň uvádza, že v prípade vzťahu „predávajúci –spotrebiteľ“, vystupuje 

spotrebiteľ ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci 

vystupuje ako odborník, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja. 

Na základe 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 povinností podľa citovaného zákona, ktoré 

v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinností ustanovených 

zákonom 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 povinností, spôsob a následky porušenia 

povinností vzhľadom na neposkytnutie informácie spotrebiteľovi o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch stanovených osobitným predpisom (zákon 

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, vzhľadom na nesplnenie 

povinnosti označiť 20 druhov výrobkov jednotkovou cenou, vzhľadom na porušenie povinnosti 

uvádzať na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne správne sídlo predávajúceho, 

vzhľadom na nesplnenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobku, v ktorom je uvedené správne sídlo predávajúceho a vzhľadom na neumiestnenie 

reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.  



Následkom porušenia tohto zákazu došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených 

dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

V zmysle zákona musí byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o zákonom 

taxatívne vymedzených skutočnostiach, vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle osobitného predpisu,  ktorým je 

zákon o alternatívnom riešení sporov. Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv 

spotrebiteľa, a to vo vzťahu k rozsahu informovania spotrebiteľov pred uzatvorením zmluvy. 

Účelom a zmyslom poskytnutia tejto informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnom postupe 

v prípade sporu s predávajúcim a to obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý 

bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy 

riešenia spotrebiteľských sporov.   

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že cenové informácie sú pre 

spotrebiteľa jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy výrobku alebo služby hodnotí, 

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. Uvedené konanie predávajúceho negatívne 

ovplyvňuje ekonomické správanie spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ má právo na to, aby mohol 

ceny jednotlivých výrobkov porovnať a toto právo môže účinne využiť len vtedy, ak má 

k dispozícii všetky potrebné informácie nielen o ich predajných ale aj o ich jednotkových 

cenách. 

Spotrebiteľovi z citovaných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa rovnako vyplýva právo 

byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne informovaný o základných 

informáciách slúžiacich na identifikáciu predávajúceho, čo je pre spotrebiteľa osobitne dôležité 

najmä v prípade uplatnenia si zodpovednosti za vady u predávajúceho. 

Pri určení výšky pokuty bola zohľadnená dôležitosť uvádzania všetkých zákonom stanovených 

náležitostí v doklade o kúpe výrobku, keďže tento doklad má nesporný význam pri uplatnení 

práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho výrobku, pričom jeho neúplnosť (v 

danom prípade absencia údaju o sídle predávajúceho) môže sťažiť, ba dokonca aj zmariť 

spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady výrobkov. Doklad 

o kúpe výrobku totiž predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne 

uzatváraných kúpnych zmlúv.  

Správny orgán zohľadnil tiež to, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol 

umiestnený reklamačný poriadok. Ten je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko prostredníctvom 

neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie a tiež kde možno reklamáciu 

uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku, ako aj neposkytnutí informácií 

o predávajúcom spotrebiteľovi hrozí nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj 

možná neúspešnosť pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.  

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.  

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil rozsah zisteného protiprávneho konania,  

ktoré nemožno vzhľadom na množstvo nedostatkov považovať za zanedbateľné.  

 

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 s prihliadnutím na všetky zákonom stanovené hľadiská a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty v tejto výške 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. 

 
 

 

 


