
 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
Číslo: V/0210/08/21                                                                                  Dňa: 19.04.2022 
 

 

 

 
 

 

     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: SuperDisky.eu s.r.o., sídlo: Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská 

časť Juh, IČO: 52 346 749, na základe kontroly internetového obchodu: www.auto-design.sk 

začatej dňa 27.09.2021 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“), ukončenej v sídle Inšpektorátu dňa 

21.12.2021,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 6 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 na trhu možno ponúkať len 

bezpečné výrobky, keď účastník konania prostredníctvom internetového obchodu 

prevádzkovaného na webovom sídle www.auto-design.sk, ponúkal na predaj výrobok – 

„Laserové hmlové svetlo sj-F061“, v cene 26,32 €, identický s výrobkom - „Laserové hmlové 

svetlo sj-F061“, zverejneným na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie dňa 

12.07.2021 v časti nebezpečné výrobky, Národný trh www.soi.sk, ako nebezpečný výrobok, 

vzhľadom na riziko poškodenia zraku z dôvodu, že namerané hodnoty laserového žiarenia 

prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením, z čoho vyplýva, že pri 

náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému 

poškodeniu oka. Predmetný výrobok – Laserové hmlové svetlo SJ-F061, Kód: SJ-F061 

v hodnote 26,32 €, bol inšpektormi Inšpektorátu objednaný pod fiktívnou identitou z ponuky  
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umiestnenej na webovom sídle internetového obchodu (https://www.auto-

design.sk/automaticke-spinace-svetiel/laserove-hmlove-svetlo/dňa 27.09.2021,  na základe 

objednávky č. 2021000062, ktorá bola kontrolovanou osobou potvrdená prostredníctvom 

emailu toho istého dňa.  

 

                                                                    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 – 02100821. 

 

  

 

         O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 27.09.2021 bol inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „ Inšpektorát“) začatý výkon kontroly internetového 

obchodu: www.auto-design.sk v sídle Inšpektorátu SOI. V rámci kontroly bol dňa 27.09.2021 

inšpektormi Inšpektorátu, v  súlade s § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

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

zákonov, vykonaný kontrolný nákup, a to pod fiktívnou identitou (P. B., Košice...e-mail: 

x._x.@workmail.com), prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Predmetnom 

kontrolného nákupu – objednávky, bol výrobok z ponuky umiestnenej na webovom sídle 

internetového obchodu (https://www.auto-design.sk/automaticke-spinace-svetiel/laserove-

hmlove-svetlo/ , 1 ks Laserové hmlové svetlo sj-F061, v cene 26,32 € (pri popise výrobku 

v internetovom obchodné uvedené: „Môžeme doručiť do: 28.9.2021“  a informácia „Skladom“), 

vykazujúci vizuálnu zhodu s výrobkom „Laserové hmlové svetlo sj-F061“, zverejneným dňa 

12.07.2021 na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie v časti nebezpečné výrobky, 

Národný trh www.soi.sk, ako nebezpečný výrobok, vzhľadom na riziko poškodenia zraku 

z dôvodu, že namerané hodnoty laserového žiarenia prekračujú limitné hodnoty expozície oka 

laserovým žiarením, z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka 

laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu oka. 

 

Predávajúci – účastník konania objednávku zaevidoval a potvrdil dňa 27.09.2021, kedy bola 

kupujúcemu (inšpektorom Inšpektorátu)  zaslaná rekapitulácia objednávky s priradeným číslom 

(kódom) 2021000062,  a potvrdením položiek tvoriacich obsah objednávky: SJ-F061 Laserové 

hmlové svetlo 1 - € 26,32, UPS - € 6, vyčíslených v celkovej hodnote 32,32 €. Predmetný 

výrobok napokon nebol kupujúcemu (inšpektorom Inšpektorátu) dodaný, a to ani ku dňu 

04.11.2021.  

 

O priebehu kontroly a jej výsledkoch bol v sídle Inšpektorátu spísaný inšpekčný záznam, ktorý 

bol následne, kontrolovanej osobe doručený prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 

02.01.2022.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie povinnosti predávajúceho ponúkať na trhu len 

bezpečné výrobky, keďže účastník konania prostredníctvom internetového obchodu 

prevádzkovaného na webovom sídle www.auto-design.sk, ponúkal na predaj výrobok – 

„Laserové hmlové svetlo sj-F061“, v cene 26,32 €, identický s nebezpečným výrobkom - 

„Laserové hmlové svetlo sj-F061“ zverejneným na webovom sídle Slovenskej obchodnej 
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inšpekcie dňa 12.07.2021 v kategórii nebezpečných výrobkov národného trhu Slovenskej 

republiky, vzhľadom na riziko poškodenia zraku z dôvodu, že namerané hodnoty laserového 

žiarenia prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením, z čoho vyplýva, že pri 

náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému 

poškodeniu oka. Predmetný výrobok bol inšpektormi Inšpektorátu objednaný dňa 27.09.2021 

na základe objednávky č. 2021000062, ktorá bola kontrolovanou osobou potvrdená 

prostredníctvom emailu toho istého dňa. Z uvedeného vyplýva, že v čase vykonania kontroly 

účastník konania už mohol a mal vedieť, že tento druh výrobku bol vyhlásený za nebezpečný 

výrobok. 

 

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie zákona, 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 28.02.2022 doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

 

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

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

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

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

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

zákona. 

 

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

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

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

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

predpis neustanovuje inú lehotu.  

 

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

a doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 

dokumentov, sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

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

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Vzhľadom na márne uplynutie 

úložnej lehoty bolo  oznámenie o začatí správneho konania účastníkovi konania doručené dňa 

16.03.2022.  

 

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 ku kontrolou 

zistenému skutkovému stavu, ako aj k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným 

v oznámení o začatí správneho konania, sa písomne nevyjadril.  

 

Dňa 03.01.2022 bola správnemu orgánu elektronickou poštou doručená správa, v ktorej 

účastník konania požiadal správny orgán o opätovné preposlanie inšpekčného záznamu, 

vzhľadom na skutočnosť, že mu tento nemal byť doručený dňa 21.12.2021, nebol v prílohe 
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správy zaslaný. V nadväznosti na obsah uvedeného vyjadrenia a v záujme odstránenia 

akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa oboznámenia účastníka konania s podkladmi pre 

rozhodnutie, správny orgán v rámci správneho konania zabezpečil opätovné doručenie 

inšpekčného záznamu vrátane jeho príloh a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 

03.01.2022. Predmetné podklady pre rozhodnutie boli účastníkovi konania doručené dňa 

19.01.2022. Ku dňu vydania tohto rozhodnutia účastník konania už nepodal žiadne ďalšie 

vyjadrenie ku kontrolou zistenému skutkovému stavu a ani k dôvodom začatia správneho 

konania.  

 

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 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.  

V zmysle predmetných kontrolných zistení zaznamenaných v inšpekčnom zázname vyššie  

uvedený výrobok nespĺňal požiadavky bezpečného výrobku podľa § 2 ods. g) zákona  

o ochrane spotrebiteľa, predstavoval závažné riziko ohrozenia zdravia a preto je  

nebezpečným výrobkom. V zmysle § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa nebezpečným  

výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 ods. g) zákona o ochrane  

spotrebiteľa.  

 

V zmysle § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa bezpečným výrobkom sa rozumie  

výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania,  

inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej  

použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre  

spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo  

a svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu. 

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; 

to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo pre výrobky, ktoré sa majú pred 

použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval osobu, ktorej 

výrobok dodáva. 
 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 6 ods.1 zákona 

spoľahlivo preukázané, keď účastník konania na predaj ponúkal  výrobok –„Laserové hmlové 

svetlo sj-F061“,v cene 26,32 €, ktorý bol identický s nebezpečným výrobkom - „Laserové 

hmlové svetlo sj-F061“ zverejneným na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie dňa 

12.07.2021 v kategórii nebezpečných výrobkov národného trhu Slovenskej republiky. Účastník 

konania naviac umožnil vytvorenie objednávky tohto výrobku a jej potvrdenie, čím bola 

vytvorená reálna možnosť dodávky tohto výrobku spotrebiteľovi.  

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci vzal do úvahy vyjadrenie,  ktoré účastník konania dňa 

09.12.2021 elektronickou poštou doručil orgánu dohľadu a v ktorom uviedol, že predmetný  

produkt sj-f061 nikdy nepredali, nenaskladňovali, ale pri automatickom spracovaní importného 
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súboru od dodávateľa STUALARM IMPORT, s.r.o. došlo k jeho zaradeniu do ponuky na 

webovej stránke. Správny orgán k tomu zároveň uvádza, že účastník konania na svojej 

internetovej stránke v čase po zverejnení oznamu o výskyte nebezpečného výrobku a jeho 

rizikách na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie (t.j. po 12.07.2021) umožnil 

vyhľadanie ponuky predmetného nebezpečného výrobku aj s možnosťou jeho objednania. Pre 

posúdenie veci je podstatné to, že predmetný výrobok sa nachádzal v ponuke pre spotrebiteľov 

(prostredníctvom  webového sídla internetového obchodu prevádzkovaného účastníkom 

konania), pričom bolo možné si predmetný výrobok aj objednať o čom svedčí fakt, že zo strany 

inšpektorov Inšpektorátu bola vytvorená objednávka predmetného produktu, ktorého 

dostupnosť „skladom“ bola v internetovom obchode deklarovaná. Prijatie objednávky a tým 

i uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 

bolo potvrdené samotným predávajúcim pod číslom 2021000062. Uvedenú okolnosť považuje 

správny orgán za rozhodujúcu z hľadiska posúdenia kontrolou zisteného protiprávneho 

konania.  

 

Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

Vzhľadom k tomu, že zo zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva predávajúcemu možnosť 

uviesť na trh, ponúkať alebo predávať iba bezpečné výrobky, nebolo možné zohľadniť 

účastníkom konania uvádzané okolnosti a dôvody vzniku protiprávneho stavu, nakoľko tieto sú 

výlučne subjektívneho charakteru a ako také nezbavujú účastníka konania objektívnej 

zodpovednosti za kontrolou zistené porušenie zákona. Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona je 

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

nedostatky bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za 

ktorých k ich porušeniu došlo.  

 

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 č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur, za opakované porušenie povinnosti počas 

12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Nakoľko 

sankcionované protiprávne konanie nemožno v danom prípade vyhodnotiť ako menej závažné 

porušenie povinnosti, správny orgán na daný prípad neaplikoval postup podľa § 24 ods.6 

zákona a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

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 porušenie zákazu ponuky a predaja 1 

druhu výrobku - „Laserové hmlové svetlo sj-F061“, v cene 26,32 €,  nezodpovedajúceho 

požiadavkám na bezpečnosť. Uvedený výrobok sa v ponuke na predaj nachádzal aj napriek 

skutočnosti, že o jeho nebezpečnosti a rizikách, mohol účastník konania ako predávajúci 

vedieť, keďže informácia o nebezpečnom výrobku bola zverejnená na webovom sídle 

Slovenskej obchodnej inšpekcie dňa 12.07.2021 v kategórii nebezpečných výrobkov národného 

trhu Slovenskej republiky, vzhľadom na riziko poškodenia zraku z dôvodu, že namerané 

hodnoty laserového žiarenia prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením, 

z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže 



dôjsť k trvalému poškodeniu oka. Z uvedeného vyplýva, že v čase vykonania kontroly účastník 

konania už mohol a mal vedieť, že tento druh výrobku bol vyhlásený za nebezpečný výrobok. 

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na následky zisteného protiprávneho 

konania, spočívajúce v znížení rozsahu práv spotrebiteľa v dôsledku nedodržania povinnosti 

účastníka konania ponúkať a predávať na trh len bezpečný výrobok a potenciálne 

nebezpečenstvo ujmy na zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetného 

nebezpečného výrobku, nakoľko inkriminovaný výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť 

a predstavuje závažné riziko. Pri určení výšky pokuty správny orgán zároveň prihliadol na 

charakter a účel použitia výrobku s nedostatkami, ktorý svojimi vlastnosťami predstavuje 

riziko ohrozenia oprávneného záujmu, t. j. zdravia a bezpečnosti jeho používateľa. Zároveň 

bolo prihliadnuté na možné škodlivé následky, ktoré mohli nastať pri jeho použití. Pri určovaní 

výšky sankcie bolo prihliadnuté na skutočnosť, že inkriminovaný výrobok napokon nebol 

spotrebiteľom (inšpektorom Inšpektorátu) dodaný. 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 ochranu svojho zdravia a 

bezpečnosti 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 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. 
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      ROZHODNUTIE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Hang Vu Thi, miesto podnikania: Klimkovičova 10, 040 23 Košice – 

Sídlisko KVP, IČO: 51 432 480, kontrola vykonaná v prevádzkarni: KN textil, obuv, hračky, 

Cottbuská 36 (krytá tržnica), Košice, dňa 31.01.2022,  

 

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

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

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

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

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestené označenie CE, ak 

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

jazyku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek, keď účastník 

konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj ponúkal 1 druh hračky (3 ks Terénne 

auto á 2,50 €/ks) v celkovej hodnote 7,50 €, na ktorej nebolo umiestnené označenie CE, 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 a taktiež 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 a taktiež nebola uvedená krátka informácia o osobitnom 

nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky v štátnom jazyku, 

1 druh hračky (3 ks bábika XINLIANFENG á 13,90 €/ks) v celkovej hodnote 27,80 €, na ktorej 

nebolo uvedené sídlo výrobcu alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a zároveň neboli priložené 

pokyny a inštrukcie na výmenu batérií pre hračky s vymeniteľnými batériami v zmysle STN 

EN 62115:2005 Elektrické hračky v štátnom jazyku, priložené pokyny boli iba v cudzom 

jazyku a 8 druhov hračiek (12 ks Sliz v plastovej uzatvárateľnej valcovej nádobe s kvetom vo 

vnútri á 1,20 €/ks, 4 ks Pop it dúhový v tvare srdca á 4,90 €/ks, 3 ks Pop it v tvare lízatka á 3,30 

€/ks, 3 ks Pop it peňaženka á 4,90 €/ks, 3 ks Pop it dúhový v tvare puzzle á 3,50 €/ks, 2 ks Pop 

it dúhový v tvare kruhu á 3,00 €/ks, 2 ks Pop it dúhový v tvare štvorca á 3,00 €/ks a 2 ks Pop it 

dúhový v tvare robota á 3,00 €/ks) v celkovej hodnote 87,10 €, na ktorých nebolo umiestnené 

označenie CE, 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 a taktiež 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, nebola uvedená krátka 

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

hračky v štátnom jazyku a taktiež na hračke chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, 

číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky, 

 

                                                             p o k u t u 

 

vo výške  1.000,- eur  slovom  tisíc eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 00130822. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 31.01.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: KN textil, obuv, 

hračky, Cottbuská 36 (krytá tržnica), Košice. O výsledku kontroly bol  v prevádzkarni spísaný 

inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný kontrolovanej osobe („účastníkovi 

konania“). 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

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

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestené označenie CE, ak 

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

jazyku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď v čase kontroly na 

predaj ponúkal 10 druhov hračiek, pri ktorých bolo kontrolou zistené, že chýba obmedzenie 

veku používateľa a krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený vek 

dieťaťa ako používateľa hračky, na hračkách nebolo umiestnené označenie CE, 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 

a taktiež 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 a taktiež na hračke chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, 

číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky a neboli priložené pokyny 

a inštrukcie na výmenu batérií pre hračky s vymeniteľnými batériami v zmysle STN EN 

62115:2005 Elektrické hračky v štátnom jazyku, priložené pokyny boli iba v cudzom jazyku. 

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

výrobkov:  

 

 Terénne auto, NO.987 á 2,50 €, kontrolované 3 ks, v celkovej hodnote 7,50 €, na hračke sa 

nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, chýbalo obmedzenie veku 

používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve. 

 Bábika XINLIANFENG, NO. 60950BE, ITEM NO: 926313 á 13,90 €, kontrolované 3 ks, 

v celkovej hodnote 27,80 €, na hračke sa nachádzalo označenie CE, made in China, 

obmedzenie veku používateľa bolo formou grafiky a krátka informácia o osobitnom 

nebezpečenstve bola uvedená v štátnom jazyku, chýbali údaje o výrobcovi - sídlo alebo 

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

alebo miestom podnikania, išlo o výrobok na batérie typu 1,5 V, na krabici výrobku je 

vyobrazené ako vložiť batérie,  inštrukcie a pokyny pre hračky s vymeniteľnými batériami 

v zmysle STN EN  62115:2005 Elektrické hračky. Bezpečnosť  sú v anglickom jazyku, nie 

však v štátnom jazyku : napr. - don´t use rechargeable batteries, don´t recharge batteries , 

don´t disassemble or dispose the battery in fire or heat, - exhausted batteries are to be 

removed from the toy..... 

 Sliz v plastovej uzatvárateľnej valcovej nádobe s kvetom vo vnútri, á 1,20 €, 

kontrolovaných 12 ks, v celkovej hodnote 14,40 €, na hračke sa nenachádzalo označenie 

CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo obchodná značka, sídlo 

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

sídlom alebo miestom podnikania, chýbalo obmedzenie veku používateľa a krátka 

informácia o osobitom nebezpečenstve a typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky.  

 Pop it dúhový v tvare srdca á 4,90 €, kontrolované 4 ks, v celkovej hodnote 19,60 €, na 

hračke sa nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

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

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

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky.  

 Pop it v tvare lízatka á 3,30 €, kontrolované 3 ks, v celkovej hodnote 9,90 €, na hračke sa 

nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, chýbalo obmedzenie veku 

používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové číslo, číslo šarže, 

sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky. 

 Pop it peňaženka á 4,90 €, kontrolované 3 ks, v celkovej hodnote 14,70 €, na hračke sa 

nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, chýbalo obmedzenie veku 

používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové číslo, číslo šarže, 

sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky. 



 Pop it dúhový v tvare puzzle á 3,50 €, kontrolované 3 ks, v celkovej hodnote 10,50 €, na 

hračke sa nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

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

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

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky. 

 Pop it dúhový v tvare kruhu á 3,00 €, kontrolované 2 ks, v celkovej hodnote 6,00 €, na 

hračke sa nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

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

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

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky. 

 Pop it dúhový v tvare štvorca á 3,00 €, kontrolované 2 ks, v celkovej hodnote 6,00 €, na 

hračke sa nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

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

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

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky. 

 Pop it dúhový v tvare robota á 3,00 €, kontrolované 2 ks, v celkovej hodnote 6,00 €, na 

hračke sa nenachádzalo označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

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

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

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitom nebezpečenstve a typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky. 

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

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

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

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

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

 

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

konanie oznámené mu listom zo dňa 23.03.2022, doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 30.03.2022. V zmysle § 33 

ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov mal účastník 

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

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

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

stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

Účastník konania do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedol, že kontrolované výrobky 

stiahne z ponuky na predaj. 

 

 

 

 

http://www.slovensko.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.  

 

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) 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. 

 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) 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 uvedených zákonom stanovených povinností 

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

na predaj ponúkal 10 druhov hračiek, napriek tomu, pri ktorých bolo kontrolou zistené, že chýba 

obmedzenie veku používateľa a krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je 

obmedzený vek dieťaťa ako používateľa hračky, na hračkách nebolo umiestnené označenie CE, 

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 a taktiež 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 a taktiež na hračke chýbalo typové číslo, 

číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky a 

neboli priložené pokyny a inštrukcie na výmenu batérií pre hračky s vymeniteľnými batériami 

v zmysle STN EN 62115:2005 Elektrické hračky v štátnom jazyku, priložené pokyny boli iba 

v cudzom jazyku. 

 

Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákony a zabezpečiť ich 

dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Pre postih za zistený skutkový stav je 

rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, pričom pri zistení porušenia zákona je 

správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu postihu v zákonom stanovenom 

rozsahu.  



Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

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

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

preukazuje len porušenie právnej povinnosti, ktoré, ako je z vyššie uvedeného zrejmé, bolo 

vykonanou kontrolou spoľahlivo zistené.  

 

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

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

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

rozhodnutia.  

 

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

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

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

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

zákazu účastníka konania sprístupniť celkom 10 druhov hračiek v celkovej hodnote 122,40 €, 

na trhu, ak na hračke nie je umiestnené označenie CE, ak s hračkou nie je dodaný návod na 

použitie,  bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca a dovozca si 

nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce im 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. Podľa citovaného právneho predpisu 

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

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. Správny orgán vzal pri určovaní výšky 

pokuty do úvahy, že ponuka hračiek v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi bez poskytnutia 

návodov a upozornení v štátnom jazyku, môže viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti 

spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či nevhodnej manipulácii s nimi. Nedodržaním 

informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva 

spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, o pokynoch a 

bezpečnostných upozorneniach v štátnom jazyku. Predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov 

môže ohroziť zdravie a majetok spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku 

absencie písomných informácií a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Chýbajúce 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý by umožnil  

identifikáciu hračky je relevantným údajom, ktorý odlišuje jednotlivé výrobky pri ich predaji 

a absencia takého to údaju môže mať negatívne dôsledky na prípadne uplatňovanie si 

zodpovednosti za vady výrobku. V dôsledku absencie zákonom predpísaných údajov 

o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý výrobok 

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

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 ako 

aj na počet a celkovú hodnotu dotknutých výrobkov. 



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

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

 

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

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

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

preventívny účinok.  

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 

 
 


