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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: RS-SK, s.r.o., sídlo: Štóska 181, 044 25 Medzev, IČO: 36 835 030, 

kontrola vykonaná v prevádzkarni: Potraviny FRESH, Kováčska 84, Medzev, dňa 18.07.2019,  

  

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a 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 (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci 

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

predaj nachádzalo 12 druhov výrobkov (VITANA tradičná slepačia polievka s rezancami 41g, 

VITANA syrová omáčka zapekacia 41g, VITANA tradičná polievka jarná kuracia so zeleninou 

38g, OPAVIA horalky s mliečnou náplňou 35g, FERRERO DUPLO orieškové 18,2g, BB 

DOBRÉ RÁNO na mäkko jahodové 50g, BB DOBRÉ RÁNO na mäkko čučoriedka 50g, VEPY 

špaldové placky 100g, Popradský čaj citrón, zázvor 40g, PEDIGREE VITAL hovädzie krmivo 

pre psov 100g, Pšeničná múka polohrubá na kvaskovanie Mlyn Trenčín 1kg, Pšeničná múka 

chlebová na kvaskovanie Mlyn Trenčín 1kg), ktoré neboli označené predajnou cenou, 6 druhov 

výrobkov (Dr. GERARD CRACKERS ALLUSIE sušienky 350g, Babičkina pekáreň sušienky 

250g, Babičkina pekáreň kakaové piškóty 200g, VERONICA rohlíčky s jahodovou náplňou 

600g, DAYS DOBLE CROISSANT pomaranč 60g, FRESH energetický nápoj 0,25l), ktoré 

neboli označené  jednotkovou cenou a 10 druhov výrobkov (Dr. GERARD CRACKERS mix 

krekry solené 250g, Dr. GERARD CRACKERS chocobears sušienky 175g, Dr. GERARD 

CRACKERS mini cake koláč broskyňový 380g, Delisana JAFFA CAKES piškóty v čokoláde 

jahodové 135g, Šošovica 500g, FRESH karamelové cukríky 90g, FRESH cestoviny kolienka  



250g, NICOLAUS vodka extra fine 38% 700ml, KAMILLA CHOCOLATE bonbóny 120g, 

WHISKAS CASSEROLE RYBIE krmivo pre mačky 340g), ktoré neboli označené predajnou 

cenou a jednotkovou cenou. 

 

                                                                     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 – 02300819. 
 

 

 

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 18.07.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Potraviny FRESH, Kováčska 

84, Medzev. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie 

povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný 

označiť výrobok predajnou a jednotkovou cenou, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzalo:  

• 12 druhov výrobkov- VITANA tradičná slepačia polievka s rezancami 41g, VITANA syrová 

omáčka zapekacia 41g, VITANA tradičná polievka jarná kuracia so zeleninou 38g, OPAVIA 

horalky s mliečnou náplňou 35g, FERRERO DUPLO orieškové 18,2g, BB DOBRÉ RÁNO na 

mäkko jahodové 50g, BB DOBRÉ RÁNO na mäkko čučoriedka 50g, VEPY špaldové placky 

100g, Popradský čaj citrón, zázvor 40g, PEDIGREE VITAL hovädzie krmivo pre psov 100g, 

Pšeničná múka polohrubá na kvaskovanie Mlyn Trenčín 1kg, Pšeničná múka chlebová na 

kvaskovanie Mlyn Trenčín 1kg, ktoré neboli označené predajnou cenou,  

• 6 druhov výrobkov - Dr. GERARD CRACKERS ALLUSIE sušienky 350g, Babičkina pekáreň 

sušienky 250g, Babičkina pekáreň kakaové piškóty 200g, VERONICA rohlíčky s jahodovou 

náplňou 600g, DAYS DOBLE CROISSANT pomaranč 60g, FRESH energetický nápoj 0,25l), 

ktoré neboli označené  jednotkovou cenou,  

• 10 druhov výrobkov - Dr. GERARD CRACKERS mix krekry solené 250g, Dr. GERARD 

CRACKERS chocobears sušienky 175g, Dr. GERARD CRACKERS mini cake koláč broskyňový 

380g, Delisana JAFFA CAKES piškóty v čokoláde jahodové 135g, Šošovica 500g, FRESH 

karamelové cukríky 90g, FRESH cestoviny kolienka 250g, NICOLAUS vodka extra fine 38% 

700ml, KAMILLA CHOCOLATE bonbóny 120g, WHISKAS CASSEROLE RYBIE krmivo pre 

mačky 340g), ktoré neboli označené predajnou cenou a jednotkovou cenou.  

 

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 04.09.2019, 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 prítomná konateľka účastníka konania do vysvetlivky inšpekčného záznamu 

uviedla, že ešte počas kontroly začali chýbajúce cenovky dopĺňať. 

 

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.  

 

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. za) predajnou cenou  je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a 

všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku 

 

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. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedenej povinnosti vyplývajúcej z vyššie 

citovaného ustanovenia zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané. Z podkladov pre 

rozhodnutie jednoznačne vyplýva, že  v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 12 

druhov výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou, 6 druhov výrobkov, ktoré neboli 

označené  jednotkovou cenou a 10 druhov výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou a 

jednotkovou cenou. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou aj jednotkovou cenou, 

ktoré musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné, čo v danom prípade zabezpečené nebolo, 

nakoľko vyššie uvedené výrobky neboli označené predajnou cenou, niektoré jednotkovou 

cenou a niektoré ani predajnou ani jednotkovou cenou. 

Účastník konania skutkové zistenia žiadnym spôsobom nespochybnil. K poukazu účastníka 

konania na odstránenie nedostatkov správny orgán uvádza, 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. 

 

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. Jednotlivé ustanovenia cit. zákona majú kogentný 

charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. 

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. 

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.  

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.  

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 vyššie uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly 

porovnaný 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 je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

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

v danom prípade bolo preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu povinnosti ustanovenej 

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 povinnosti, spôsob a následky 

porušenia povinnosti vzhľadom na nesplnenie povinnosti označiť 12 druhov výrobkov 

predajnou cenou, 6 druhov výrobkov jednotkovou cenou  a 10 druhov výrobkov predajnou 

cenou a jednotkovou cenou. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv 

spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

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 o ich predajných ale aj jednotkových cenách. 

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci vzal do úvahy tiež skutočnosť, že účel sledovaný 

zákonom, vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem 

iného má právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov vzhľadom na 

zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  



Pri uložení výšky pokuty správny orgán síce zohľadnil promptné odstránenie zistených 

nedostatkov, zároveň však prihliadol na rozsah zisteného protiprávneho stavu, ktorý vzhľadom 

na počet výrobkov s nedostatkami nepovažuje za zanedbateľný. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


