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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: D-A-T Group s.r.o., sídlo: Edelényska 1960/24, 048 01 Rožňava, 

IČO: 52 897 079, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Bižutéria, textil, obuv, Južná trieda 31, 

Košice, dňa 05.05.2022,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne 

označené údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, údajmi o spôsobe 

údržby a informáciami podľa osobitného predpisu, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzalo 14 druhov výrobkov (bižutérie) v celkovej hodnote 277,00 u ktorých boli zistené 

nedostatky v plnení informačných povinností a to chýbajúce označenie údajmi o  výrobcovi 

alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, údajmi o spôsobe údržby a informáciami 

(identifikačnými údajmi - model, typ alebo šarža príp. séria) v zmysle osobitného predpisu NV 

SR č. 404/2007 Z.z., a to konkrétne:  

- 11 párov náušnice Fashion Jewelry v tvare kruhu (z kontrolného nákupu) á 4,20 €,                     

3 páry náušnice Fashion Jewelry v tvare oválu á 4,20 €, 2 páry náušnice Fashion 

Jewelry v tvare slzy á 4,20 €, 28 párov náušnice - hviezdy á 1,00 €, 29 párov náušnice 

– farebné guličky á 1,00 €, 32 párov náušnice – farebné kocky s písmenami A,B,C                        

á 1,00 €, 1 ks set náhrdelník + náušnice Daisy á 6,90€, 2 ks náhrdelník  s kameňmi 

Fashion Jewelry á 6,70€ - uvedené druhy bižutérie neboli zreteľne označené údajmi 



o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, identifikačným údajom (model, 

typ alebo šarža príp. séria) a taktiež neboli označené pokynmi na údržbu, 

 

-  3 ks náhrdelník – kravata Fashion Jewelry 91882008 á 8,30€ a 1 ks náhrdelník Fashion 

Jewelry X1026177 á 3,50€), ktoré neboli zreteľne označené pokynom na údržbu,                             

3 druhy výrobkov (4 ks náhrdelník s bielymi perlami Fashion Jewelry 0901759                            

á 6,30 €, 12 párov náušnice – farebné kamienky CUBIC ZIRCONIA Item No.: YE30335 

á 1,40 € a 14 párov náušnice – farebné kamienky CUBIC ZIRCONIA REF.: YE30376                      

á 1,90 € - uvedené výrobky neboli zreteľne označené údajmi o výrobcovi alebo aj o 

dovozcovi alebo dodávateľovi a taktiež neboli označené pokynmi na údržbu,  

 

- 1 ks náhrdelník Fashion Jewelry  á 3,50 € - uvedený výrobok nebol  zreteľne označený 

identifikačným údajom (model, typ alebo šarža príp. séria) a taktiež nebol označený 

pokynmi na údržbu, 

 

                                                                     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 – 00650822. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 05.05.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

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

obuv, Južná trieda 31, Košice. Kontrola bola ukončená toho istého dňa spísaním inšpekčného 

záznamu, ktorý bol odovzdaný zamestnancovi kontrolovanej osoby (účastníka konania).  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého predávajúci musí zabezpečiť, aby 

ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, údajmi o spôsobe údržby a informáciami podľa osobitného predpisu, keď v čase 

kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 14 druhov výrobkov (bižutérie) v celkovej hodnote 

277,00 u ktorých boli zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to chýbajúce 

označenie údajmi o  výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, údajmi o spôsobe 

údržby a údajmi (model, typ alebo šarža príp. séria) podľa osobitného predpisu NV SR                        

č. 404/2007 Z.z.. S uvedeným nedostatkami sa v čase kontroly v ponuke na predaj nachádzali 

tieto druhy výrobkov:   

 náušnice Fashion Jewelry v tvare kruhu (zakúpený v kontrolnom nákupe) á 4,20 €, 

kontrolovaných 11 párov, v celkovej hodnote 46,20 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi 

alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. 

séria a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 náušnice Fashion Jewelry v tvare oválu á 4,20 €, kontrolované 3 páry, v celkovej hodnote 

12,60 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  

identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli 

k dispozícii v žiadnej forme, 

 náušnice Fashion Jewelry v tvare slzy á 4,20 €, kontrolované 2 páry, v celkovej hodnote 

8,40€, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  



identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli 

k dispozícii v žiadnej forme, 

 náušnice - hviezdy á 1,00 €, kontrolovaných 28 párov,  v celkovej hodnote 28,00 €, na 

výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  identifikačný 

údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii 

v žiadnej forme, 

 náušnice – farebné guličky á 1,00 €, kontrolovaných 29 párov, v celkovej hodnote 29,00 €, 

na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  identifikačný 

údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii 

v žiadnej forme, 

 náušnice – farebné kocky s písmenami A,B,C á 1,00 €, kontrolovaných 32 párov, v celkovej 

hodnote 32,00 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi,  identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – 

tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 náhrdelník – kravata Fashion Jewelry 91882008 á 8,30 €, kontrolované 3 ks, v hodnote          

24,90 €, chýbali  pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 náhrdelník s bielymi perlami Fashion Jewelry 0901759 á 6,30 €, kontrolované 4 ks, 

v celkovej hodnote 25,20 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi,  chýbajú  pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 set náhrdelník + náušnice Daisy á 6,90 €, kontrolovaný 1 ks, v celkovej hodnote 6,90 €, na 

výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  identifikačný 

údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii 

v žiadnej forme, 

 náhrdelník  s kameňmi Fashion Jewelry á 6,70 €, kontrolované 2 ks, v celkovej hodnote                 

6,90 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  

identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu – tieto neboli 

k dispozícii v žiadnej forme, 

 náhrdelník Fashion Jewelry X1026177 á 3,50 €, kontrolované 1 ks, v celkovej hodnote                    

3,50 €, chýbali  pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 náhrdelník Fashion Jewelry  á 3,50 €, kontrolované 1 ks, v celkovej hodnote 3,50 €, na 

výrobku chýbal identifikačný údaj – model, typ alebo šarža príp. séria a pokyny na údržbu 

– tieto neboli k dispozícii v žiadnej forme, 

 náušnice – farebné kamienky CUBIC ZIRCONIA Item No.: YE30335 á 1,40 €, 

kontrolovaných 12 párov, v celkovej hodnote 16,80 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi 

alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,  a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii 

v žiadnej forme, 

 náušnice – farebné kamienky CUBIC ZIRCONIA REF.: YE30376 á 1,90 €, kontrolovaných 

14 párov, v celkovej hodnote 26,60 €, na výrobku chýbal údaj o výrobcovi alebo aj 

o dovozcovi alebo dodávateľovi,  a pokyny na údržbu – tieto neboli k dispozícii v žiadnej 

forme. 

 

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 01.06.2022, doručeným do jeho elektronickej schránky 

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. 

 

http://www.slovensko.sk/


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 

17.06.2022.  

 

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 ku 

kontrolou zistenému skutkovému stavu, ani k dôvodom začatia správneho konania uvedeným 

v oznámení o začatí správneho konania sa v lehote stanovenej správnym orgánom a ani ku dňu 

vydania tohto rozhodnutia 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 

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

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

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

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

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



Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo 

zdokumentovať údaje    o výrobku, ak ho nemožno označiť. 

 

Porušenie vyššie uvedenej zákonom stanovenej povinnosti bolo vykonanou kontrolou 

spoľahlivo preukázané, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 14 druhov 

výrobkov (bižutérie) v celkovej hodnote 277,00 €, u ktorých bol zistený nedostatok v plnení 

informačných povinností, a to chýbajúce označenie o  výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, údajmi o spôsobe údržby a identifikačnými údajmi (model, typ alebo šarža príp. 

séria). 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. 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.  

 

Ustanovenie § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa je 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. 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. Keďže sa účastník konania k dôvodu 

začatia správneho konania, uvedenému v oznámení o začatí správneho konania nevyjadril, 

podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

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. Vzhľadom na 

skutočnosť, že porušenie povinností účastníkom konania nebolo možné, vzhľadom na jeho 

rozsah,  vyhodnotiť ako menej závažné, správny orgán v danom prípade neaplikoval postup 

podľa § 24 ods.6 zákona č. 250/2007 Z. z. a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

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 nesplnenie informačných povinností v rozsahu stanovenom zákonom 

a to vo vzťahu k 14 druhom výrobkov v celkovej hodnote 277,00 eur. Následkom porušenia 

povinnosti došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, chránených dotknutými ustanoveniami zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 

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

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

zákonom predpísanými údajmi. Chýbajúce informácie o výrobcovi alebo dovozcovi či 

dodávateľovi slúžia spotrebiteľovi ako základné kritériá pri rozhodovaní pre kúpu konkrétneho 

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



garanciu kvality. Správny orgán zároveň vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že 

ponechanie vyššie uvedených výrobkov v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi by mohlo 

v dôsledku neuvedenia informácií o spôsobe údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 

nesprávnej údržby, resp. ich neposkytnutia pri predaji výrobku, viesť k poškodeniu majetku 

spotrebiteľa pri nesprávnej, resp. nevhodnej údržbe ním zakúpeného výrobku. Pri určení výšky 

pokuty bolo rovnako prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami, na počet a 

celkovú hodnotu dotknutých výrobkov. Neuvedením potrebných informácií spotrebiteľ nemá 

k dispozícii základné informácie o výrobku, na čo má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa 

právo. Pri určení výšky pokuty bolo rovnako prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými 

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

informácií.  

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

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

zdravia, bezpečnosti, ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

  

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

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

správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

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

preventívny účinok. 

 

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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 
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      ROZHODNUTIE 
 

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

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: Miroslav Hanik, miesto podnikania: Nižná Rybnica 156, 073 01 

Nižná Rybnica, IČO: 43 549 306, na základe kontroly internetového obchodu: 

www.kvetyhanik.sk začatej dňa 29.03.2022 v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“), ukončenej dňa 

05.05.2022 v prevádzkarni kontrolovanej osoby (účastníka konania), 

 

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

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

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

predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník 

konania v čase kontroly na svojej internetovej stránke www.kvetyhanik.sk v časti Všeobecných 

podmienok (ďalej len „VP“) „Čl. 5. Dodacie a platobné podmienky“, uvedením podmienky 

v znení: „Adresát je povinný skontrolovať obal zásielky ihneď po doručení v prítomnosti 

zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady obalu je zástupca predávajúceho 

povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady obalu a tovaru, 

ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu 

doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou 

alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných                               

a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak 

adresát odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie 

tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.“ ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho 

dôvodu; 

http://www.kvetyhanik.sk/


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

predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 1 citovaného zákona, keď účastník 

konania upieral spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko na internetovej stránke 

www.kvetyhanik.sk v čase kontroly neuviedol správne svoje obchodné meno, miesto 

podnikania ani označenie registra a číslo zápisu a taktiež neuviedol názov a adresu orgánu 

dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha; 

 

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

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť 

adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ 

uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, keď v čase kontroly 

kontrolovaná osoba ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom internetovej stránky www.kvetyhanik.sk neoznámil adresu, na ktorej môže 

spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru; 

 

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

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a 

zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o postupoch vybavovania reklamácii, 

sťažností a podnetov, keď v čase kontroly účastník konania ako predávajúci pred uzavretím 

zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.kvetyhanik.sk 

neposkytol informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností 

a podnetov;  

 

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

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť 

spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a 

postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť spotrebiteľovi formulár na 

odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., keď v čase kontroly účastník 

konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom 

internetovej stránky www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť 

od zmluvy a lehotu na odstúpenie od zmluvy a neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy;  

 

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

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne 

a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, 

bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od 

zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie 

je možné vrátiť prostredníctvom pošty, keď v čase kontroly účastník konania ako predávajúci 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky 

www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude 

znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 3 ods.1 písm. k) podľa zákona                                    

č. 102/2014 Z. z. v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ                               
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nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých 

spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď v čase kontroly účastník konania ako 

predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky 

www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie 

od zmluvy a to vzhľadom k ponuke živých kvetov a kytíc na internetovej stránke; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 3 ods.1 písm. l) podľa zákona                                      

č. 102/2014 Z. z. v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho 

za vady tovaru podľa všeobecného predpisu, keď na internetovej stránke www.kvetyhanik.sk 

sa v čase kontroly nenachádzalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka); 

 

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

v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a 

zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, keď na 

internetovej stránke www.kvetyhanik.sk sa v čase kontroly nenachádzala informácia o 

možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 

sporov a zároveň sa na internetovej stránke nenachádzal odkaz na platformu alternatívneho 

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

riešenia sporu, 

 

 

p o k u t u 

vo výške  400,- eur  slovom  štyristo eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS –00600822. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 29.03.2022 začali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj v sídle Inšpektorátu výkon kontroly internetového obchodu: 

www.kvetyhanik.sk, zameranej na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, evidovaného správnym 

orgánom pod č. 169/2022. O vykonanej kontrole bol spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol dňa 

05.05.2022 prerokovaný a odovzdaný v prevádzkarni: KVETY HANIK, Nám. Osloboditeľov 

60, Michalovce kontrolovanej osobe (účastníkovi konania). 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že obchodné podmienky, ktoré boli uvedené na vyššie 

uvedenej internetovej stránke, pričom spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ich obsahom 

pred vyplnením objednávky, avšak nemal možnosť ovplyvniť ich obsah, tvorili 

súčasť spotrebiteľskej zmluvy uzatváranej na diaľku. Vyhodnotením obsahu týchto 
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obchodných podmienok, ako aj informácií poskytovaných spotrebiteľom pred odoslaním 

objednávky, zverejnených na internetovej stránke www.kvetyhanik.sk bolo zistené, že účastník 

konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie zákazov a povinností predávajúceho: 

 

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

ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď účastník konania v čase kontroly 

na svojej internetovej stránke www.kvetyhanik.sk uvádzal podmienku, ktorou ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to konkrétne v časti VP „Čl. 5. Dodacie 

a platobné podmienky“, uvedením podmienky v znení: „Adresát je povinný skontrolovať obal 

zásielky ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie 

vady obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o 

rozsahu a povahe vady obalu a tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na 

základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci 

odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne 

v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u 

predávajúceho. V prípade, ak adresát odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne 

vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.“ Ide o ukladanie 

povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je povinný 

vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady obalu a tovaru. Žiaden právny predpis takúto 

povinnosť kupujúcemu neukladá, preto ustanovenia upravujúce vyhotovenie takéhoto záznamu 

pri preberaní tovaru kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. Záznam o rozsahu 

a povahe poškodenia tovaru je povinný vyhotoviť prepravca za prítomnosti a na žiadosť 

kupujúceho. Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie a predávajúci nesmie toto právo 

spotrebiteľovi uprieť. V prípade uplatnenia reklamácie spotrebiteľa je predávajúci povinný 

vybaviť reklamáciu v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. Predávajúci sa naviac 

v tomto článku odvoláva na ustanovenie čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok 

podľa ktorého má spotrebiteľ následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho, avšak 

Všeobecné podmienky neobsahujú ustanovenia s poradovým číslom 8 a ustanovenia týkajúce 

sa uplatnenia reklamácie vád tovaru pre spotrebiteľov nie sú vôbec súčasťou zverejnených 

Všeobecných podmienok; 

 

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

upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z., v nadväznosti na § 3 ods. 1 

citovaného zákona, keď účastník konania upieral spotrebiteľovi právo na informácie, nakoľko 

na internetovej stránke www.kvetyhanik.sk v čase kontroly neuviedol správne svoje obchodné 

meno, miesto podnikania ani označenie registra a číslo zápisu a taktiež neuviedol názov 

a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha; 

 

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

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť adresu predávajúceho 

alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu 

tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, keď v čase kontroly kontrolovaná osoba 

ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetovej 

stránky www.kvetyhanik.sk neoznámil adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu 

tovaru; 

 

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

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

informáciu o postupoch vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov, keď v čase kontroly 
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účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom 

internetovej stránky www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o postupoch uplatňovania a 

vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov;  

 

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

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o práve 

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy a poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., keď v čase kontroly účastník konania ako predávajúci 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky 

www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a lehotu 

na odstúpenie od zmluvy a neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy;  

 

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

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na 

vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 

keď v čase kontroly účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o tom, 

že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; 

 

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

povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť 

spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne 

informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď 

v čase kontroly účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom internetovej stránky www.kvetyhanik.sk neposkytol informáciu o tom, že 

spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za 

ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy a to vzhľadom k ponuke živých 

kvetov a kytíc na internetovej stránke; 

 

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

povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť 

spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného 

predpisu, keď na internetovej stránke www.kvetyhanik.sk sa v čase kontroly nenachádzalo 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 

§ 623 Občianskeho zákonníka); 

 

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

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 

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

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

alternatívneho riešenia sporu, keď na internetovej stránke www.kvetyhanik.sk sa v čase 

kontroly nenachádzala informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň sa na internetovej stránke nenachádzal odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať 

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 
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Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákonov, citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako predávajúci v zmysle                         

§ 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu 

voči účastníkovi konania začaté správne konanie, oznámené mu listom zo dňa 21.06.2022 

doručeným do elektronickej schránky účastníka konania prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk toho istého dňa.  

 

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

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

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. K dôvodom správneho konania uvedeným v Oznámení 

o začatí správneho konania sa účastník konania ku dnu vydania tohto rozhodnutia nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný účastník konania do vysvetlivky inšpekčného záznamu uviedol, že  

stránku vytvoril počas pandémie a prepracuje ju tak aby bola v súlade so zákonom. 

 

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

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v 

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby konajúcej v jej 

mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá 

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, to znamená bez ohľadu na 

zavinenie, zodpovedá za výsledok. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú 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 § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z., predávajúci nesmie spotrebiteľovi ukladať 

povinnosti bez právneho dôvodu.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3cit. zákona. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v 

bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho 

zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom 

dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom 

priznaných práv spotrebiteľa. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi adresu predávajúceho alebo 

osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru 

alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v 

písmene b). 

 

http://www.slovensko.sk/
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Podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi platobné podmienky, dodacie 

podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, 

informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov 

spotrebiteľov. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve 

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak 

spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa      

§ 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý 

vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je 

oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ 

stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť poučenie o zodpovednosti predávajúceho za 

vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu(§ 622a623 Občianskeho zákonníka.). 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov -predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 

alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o 

možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 

sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu 

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

alternatívneho riešenia sporu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo spoľahlivo zistené, že účastník konania ukladal spotrebiteľovi 

povinnosť bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na informácie, neoznámil 

spotrebiteľovi adresu, na ktorej spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, neposkytol 



spotrebiteľom formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona č. 

102/2014 Z. z, neposkytol informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, 

sťažností a podnetov, neposkytol informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a lehotu 

na odstúpenie od zmluvy a neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy, neposkytol 

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu, neposkytol informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie 

od zmluvy, neuviedol poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu, neoznámil spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň neuviedol na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, či inak nezasahovala do 

práv spotrebiteľa garantovaných zákonom. Formuláciou obchodných podmienok účastník 

konania spôsobil značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa, čím ho v danom prípade jednostranne znevýhodnil, a teda využil 

svoje silnejšie postavenie vo vzťahu k spotrebiteľovi. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ pri 

dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej pozícií v porovnaní s predávajúcim je 

potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona bola poskytnutá zvýšená ochrana.  

 

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to 

znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto 

porovnania je výsledok kontroly, z ktorého je v danom prípade zrejmé, že zistený skutkový stav 

nevyhovoval predpísanému stavu. Rozhodujúci je stav zistený v čase kontroly, z ktorého 

jednoznačne vyplýva porušenie povinností a zákazov v zmysle vyššie uvedených ustanovení 

príslušných zákonov na ochranu spotrebiteľa. 

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho 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 

okolností 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.  

 

Zároveň správny orgán  považuje za potrebné uviesť, že dodatočné 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 nie je 

možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav 

zistený v čase kontroly. 

 



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. 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 po 

porovnaní so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

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

rozhodnutia. 

 

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

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona.  

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

podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených týmto 

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

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

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

skutočnosť, že porušenie povinností účastníkom konania nebolo možné vyhodnotiť ako menej 

závažné, správny orgán v danom prípade neaplikoval postup podľa § 24 ods.6 zákona                              

č. 250/2007 Z. z. a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne predpisy, 

ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov 

pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok  

 

Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 

28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok 

špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení                              

§ 12 ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejedávaných v jednom 

konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie 

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

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

deliktov. Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou 

zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. prihliadnuté najmä 

na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia zákazu a povinností, spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinností vzhľadom na to, že účastník konania ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na informácie, 

neoznámil spotrebiteľovi adresu, na ktorej spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, neposkytol 

spotrebiteľom formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 citovaného zákona                          

č. 102/2014 Z. z, neposkytol informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, 

sťažností a podnetov, neposkytol informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a lehotu 



na odstúpenie od zmluvy a neposkytol formulár na odstúpenie od zmluvy, neposkytol 

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu, neposkytol informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie 

od zmluvy, neuviedol poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu, neoznámil spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň neuviedol na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Následkom 

protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska charakteru protiprávneho konania 

správny orgán zohľadnil to, že konaním účastníka konania opísaným vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia dochádza k oslabeniu právneho postavenia spotrebiteľa v spotrebiteľskom  

zmluvnom vzťahu. Orgán dozoru má za to, že zvýšenú obozretnosť treba dodržiavať 

predovšetkým v prípadoch predávajúcim vopred pripravených zmlúv, resp. zmluvných 

podmienok, do obsahu ktorých spotrebiteľ nemá reálnu možnosť nijako zasiahnuť.  

 

Z hľadiska závažnosti zisteného porušenia zákona správny orgán pri určovaní výšky pokuty 

zohľadnil skutočnosť, že kontrolou zistené nedostatky sa nachádzali v zmluvách, ktorých obsah 

spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok 

skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je objektívne schopný posúdiť 

charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva. Správny orgán 

pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do 

práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, 

ktoré môžu spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho, poškodiť. Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na obsah 

neprijateľných podmienok a na mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem 

spotrebiteľa a jeho základné práva ustanovené v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj skutočnosť, že kupujúci má právo na 

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko 

v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si 

výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť 

výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. 

 

Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán po posúdení všetkých zákonom stanovených 

hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú na zabezpečenie tak preventívneho, ako aj 

primeraného represívneho účinku pokuty. 

 

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: Sy Nguyen The, miesto podnikania: Dénešova 1139/61, 040 23 

Košice – Sídlisko KVP, IČO: 35 090 766, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Ázia centrum – 

textil, obuv, Dénešova 8, Košice, dňa 27.04.2022, 
 

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 trh možno uviesť, 

ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj 

nachádzali 2 druhy textilných výrobkov – 1 ks chlapčenská bunda G QiFeng (veľkosť 128)                    

á 8,30 €/ks (zakúpený v kontrolnom nákupe) a 1 ks chlapčenská koženková bunda HAWK 

HORSE (veľkosť 128) á 24,00 €/ks, v celkovej hodnote 32,30 €, ktoré nezodpovedali 

požiadavkám v zmysle EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry 

na detskom oblečení“, nakoľko uvedené textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.2.1 EN 14682 

v prednej časti v oblasti krku funkčné šnúry na sťahovanie kapucne, 

 

 

                                                                 p o k u t u 

 

vo výške  700,- eur  slovom  sedemsto 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 – 00630822. 

 



 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 27.04.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: Ázia centrum – 

textil, obuv, Dénešova 8, Košice. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho:  
 

- podľa § 6 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len 

bezpečné výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 2 druhy textilných 

výrobkov – 1 ks chlapčenská bunda G QiFeng (veľkosť 128) á 8,30 €/ks (zakúpený 

v kontrolnom nákupe) a 1 ks chlapčenská koženková bunda HAWK HORSE (veľkosť 128)                   

á 24,00 €/ks, v celkovej hodnote 32,30 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám v zmysle EN 

14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, 

nakoľko uvedené textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.2.1 EN 14682 v prednej časti v oblasti 

krku funkčné šnúry na sťahovanie kapucne. 

 

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 listom zo dňa 25.05.2022, zasielaným 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 

10.06.2022.  

 

http://www.slovensko.sk/


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 ku 

kontrolou zistenému skutkovému stavu sa nevyjadril.  

 

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, 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, 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. Rozhodujúcim pre konštatovanie, 

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

 

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. 

 

Podľa § 2 písm. g) zákona sa na účely tohto zákona rozumie bezpečným výrobkom 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 alebo svojimi vlastnosťami 

zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.  

 

Podľa § 2 písm. h) zákona nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky 

uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok iba preto, že bol do 

obehu uvedený bezpečnejší výrobok.  

 

V zmysle čl. 3.2.1 STN EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry 

na detskom oblečení. Špecifikácie.“ sa oblečenie pre malé deti nesmie navrhovať, vyrábať 

a dodávať so sťahovacími šnúrami, funkčnými šnúrami alebo dekoračnými šnúrami na kapucni 

a v oblasti krku. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

predávajúceho spoľahlivo preukázané, keďže v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali 2 druhy textilných výrobkov určených pre deti, v celkovej hodnote 32,30 eur, ktoré 

nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť v zmysle čl. 3.2.1. EN 14682 „Bezpečnosť 

detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“. Vyššie uvedené textilné 

výrobky, mali v prednej časti v oblasti krku funkčné šnúry na sťahovanie kapucne, pričom 

podľa čl. 3.2.1 citovanej STN EN sa oblečenie pre malé deti (t. j. deti do 7 rokov, čo zahŕňa 

všetky deti do výšky 134 cm vrátane) nemôže navrhovať, vyrábať a dodávať so sťahovacími 



šnúrami, funkčnými šnúrami alebo dekoračnými šnúrami v oblasti hlavy, krku alebo hornej 

časti hrudníka, nakoľko tieto predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť malých detí, 

pretože hrozí riziko ich zaškrtenia. Ponukou uvedených nebezpečných výrobkov účastník 

konania porušil zákaz vyplývajúci z ustanovenia § 6 ods.1 zákona. Uvedené kontrolné zistenia 

účastník konania žiadnym spôsobom nespochybnil. 

 

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 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. Vzhľadom na 

skutočnosť, že porušenie povinností účastníkom konania nebolo možné vyhodnotiť ako menej 

závažné, správny orgán v danom prípade neaplikoval postup podľa § 24 ods.6 zákona                             

č. 250/2007 Z. z. a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

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

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinností vzhľadom na porušenie zákazu ponuky a predaja 2 druhov textilných výrobkov 

určených pre deti, nezodpovedajúcim požiadavkám na bezpečnosť. Následkom protiprávneho 

konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona 

o ochrane spotrebiteľa. 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 na predaj len bezpečný výrobok 

a potenciálne nebezpečenstvo ujmy na zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití 

predmetného nebezpečného výrobku, nakoľko výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť 

a predstavuje závažné riziko. Správny orgán zároveň vzal do úvahy skutočnosť, že išlo 

o výrobok určený pre zvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov, a to deti, u ktorých je zvýšené 

riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia, čo výrazným spôsobom zvyšuje závažnosť zisteného 

protiprávneho stavu. Uvedené bolo správnym orgánom zohľadnené pri určovaní výšky sankcie.  

Závažnosť prípadu zvyšuje aj tá okolnosť, že výrobok predstavujúci ohrozenie zdravia 

a bezpečnosti dieťaťa bol odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe. Správny orgán pri 

rozhodovaní vo veci vzal do úvahy skutočnosť, že účel sledovaný zákonom, vyjadrený 

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na 

ochranu svojho zdravia, bezpečnosti, právo na informácie a ochranu ekonomických záujmov 

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

 

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. 

 

 
 

 


