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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: Trung Tran Quoc, miesto podnikania: Bernolákova 1035/51, 093 

01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 738 071, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Textil, obuv 

Smejo fashion v OD Jednota, Hlavná 710/160, Kráľovský Chlmec, dňa 22.04.2022, 
 

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 – 4 ks Chlapčenská mikina 

s kapucňou GRACE® style ARTNO.B86197 á 6,50 €/ks (veľkosť 134 – 2 ks sivá farba                     

a 2 ks červená farba) 1 ks zakúpený v kontrolnom nákupe a 5 ks Chlapčenská mikina 

s kapucňou GRACE® style ARTNO.B86197á 6,50 €/ks - farba modrá a sivá (veľkosť 134 – 

3ks sivá a 2 ks modrá), v celkovej hodnote 58,50 €, 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 oblasti 

krku šnúry na sťahovanie kapucne, 

 

 

 

 



 

                                                                   p o k u t u 

vo výške  900,- eur  slovom  deväťsto 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 – 00620822. 

 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 22.04.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

obuv Smejo fashion v OD Jednota, Hlavná 710/160, Kráľovský Chlmec. 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 pre spotrebiteľa nachádzali 2 druhy 

textilných výrobkov – 4 ks Chlapčenská mikina s kapucňou GRACE® style ARTNO.B86197                

á 6,50 €/ks (veľkosť 134 – 2 ks sivá farba a 2 ks červená farba) 1 ks zakúpený v kontrolnom 

nákupe a 5 ks Chlapčenská mikina s kapucňou GRACE® style ARTNO.B86197 á 6,50 €/ks 

- farba modrá a sivá (veľkosť 134 – 3ks sivá a 2 ks modrá), v celkovej hodnote 58,50 €, 

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 oblasti krku 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, doručovaným účastníkovi 

konania do vlastných rúk prostredníctvom portálu 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 uvedenej zákonom stanovenej povinnosti 

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

nachádzali 2 druhy textilných výrobkov určených pre deti v celkovej hodnote 58,50 €, ktoré 

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

detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie“. Na 

predmetných výrobkoch - 4 ks Chlapčenská mikina s kapucňou GRACE® style 

ARTNO.B86197 á 6,50 €/ks (veľkosť 134 – 2 ks sivá farba a 2 ks červená farba) 1 ks 

zakúpený v kontrolnom nákupe a 5 ks Chlapčenská mikina s kapucňou GRACE® style 

ARTNO.B86197 á 6,50 €/ks - farba modrá a sivá (veľkosť 134 – 3ks sivá a 2 ks modrá) boli 

v oblasti krku umiestnené šnúry na sťahovanie kapucne, pričom podľa čl. 3.2.1 citovanej 

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 uvedeného nebezpečného výrobku účastník konania porušil 

zákaz vyplývajúci z ustanovenia § 6 ods.1 zákona. Účastník konania skutkové zistenia 

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 výrobky nespĺňali 

požiadavky na bezpečnosť a predstavujú závažné riziko. Správny orgán zároveň vzal do 

úvahy skutočnosť, že išlo o výrobky určené pre zvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov, a to 

deti, u ktorých je zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Závažnosť prípadu 

zvyšuje aj tá okolnosť, že jeden z výrobkov predstavujúci ohrozenie zdravia a bezpečnosti 

dieťaťa bol odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe. 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, bezpečnosti,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
      Číslo: V/0073/08/22                                                                         Dňa: 27.07.2022 

 

 

 

 
 

                                         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: Xenta, s.r.o., sídlo: Dénešova 1115/29, 040 23 Košice – mestská časť 

Sídlisko KVP, IČO: 52 238 636, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Textil, hračky, obuv, 

Námestie osloboditeľov 26, 071 01 Michalovce, dňa 06.05.2022, 

 

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 možno, ponúkať alebo 

predávať len bezpečné výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 7 

druhov textilných výrobkov – 4 ks detská mikina (ALLWAYS HOPPING), KE YI Q1, Style No. 

K-298 á 11,00 €  (veľkosť: 140 – 1 kus, 146 – 1 kus, 134 – 1 kus, 152 – 1 kus), 6 ks detská 

mikina KE YI Q1 , Style No. K-304 á 8,90 € (veľkosť 116 cm – 1 kus,  veľkosť 128 cm – 3 kusy, 

veľkosť 122 cm – 1 kus, veľkosť 146 cm – 1 kus), 2 ks detská mikina (STAREET WEAR) KE YI 

Q1, Style No. K-305 á 9,50 € (veľkosť: 134 – 2 kusy), 8 ks detská športová súprava (bunda + 

tepláky) ATA BAY- KIDS á 19,50 (vek: (11-12)  – 2 kusy, vek: (8-9)  – 3 kusy, vek: (10-11)  – 1 

kus,  vek: (9-10)  – 1 kusy,  vek: (12-13)  – 1 kusy), 2 ks detská športová súprava (bunda + 

tepláky) SAFARI LORD  á 22,50 € (veľkosť: 152 – 1 kus, veľkosť 146 – 1 kus), 1 ks detská 

športová súprava (bunda + tepláky) ATA BAY, á 22,00 € (vek: 13 rokov  - 1 kus) a 6 ks detská 

športová súprava STOPER (bunda + tepláky) á 22,00 € (vek: 9 rokov  - 3 kusy (1 ks odpredaný 

aj vo vykonanom kontrolnom nákupe), vek: 10 rokov  - 1 kus,  vek: 11 rokov  - 1 kus,  vek: 12 

rokov  - 1 kus) v celkovej hodnote 471,40 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám v zmysle EN 

14682:2008 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, 

nakoľko uvedené textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.2.1. v oblasti krku šnúry na stiahnutie 

a s čl. 3.3.1 EN 14682 v oblasti krku šnúry s voľnými koncami  určené na zaväzovanie 

(stiahnutie), 



 

                                                                    p o k u t u 

vo výške  1.800,- eur  slovom  tisícosemsto 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 – 00730822. 

 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 06.05.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

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

obuv, Námestie osloboditeľov 26, 071 01 Michalovce, zameranú na prešetrenie podnetu, 

evidovaného orgánom dohľadu pod č. 224/2022. O výkone kontroly bol spísaný inšpekčný 

záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný  konateľovi kontrolovanej osoby v kontrolovanej 

prevádzkarni. Dňa 25.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu vykonaná v kontrolovanej 

prevádzkarni kontrola, týkajúca sa prešetrenia podnetu spotrebiteľa, zameraná na jeho 

došetrenie.  
 

Kontrolou vykonanou v vyššie uvedenej prevádzkarni dňa 06.05.2022 bolo zistené, že účastník 

konania nezabezpečil dodržanie povinností predávajúceho: 
 

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

výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov 

– 4 ks detská mikina (ALLWAYS HOPPING), KE YI Q1, Style No. K-298 á 11,00 €  (veľkosť: 

140 – 1 kus, 146 – 1 kus, 134 – 1 kus, 152 – 1 kus), 6 ks detská mikina KE YI Q1, Style No.                 

K-304 á 8,90 € (veľkosť 116 cm – 1 kus,  veľkosť 128 cm – 3 kusy, veľkosť 122 cm – 1 kus, 

veľkosť 146 cm – 1 kus), 2 ks detská mikina (STAREET WEAR) KE YI Q1, Style No. K-305                     

á 9,50 € (veľkosť: 134 – 2 kusy), 8 ks detská športová súprava (bunda + tepláky) ATA BAY- 

KIDS á 19,50 (vek: (11-12)  – 2 kusy, vek: (8-9) – 3 kusy, vek: (10-11)  – 1 kus,  vek: (9-10)  – 

1 kus,  vek: (12-13)  – 1 kus), 2 ks detská športová súprava (bunda + tepláky) SAFARI LORD  

á 22,50 € (veľkosť: 152 – 1 kus, veľkosť 146 – 1 kus), 1 ks detská športová súprava (bunda + 

tepláky) ATA BAY, á 22,00 € (vek: 13 rokov  - 1 kus) a 6 ks detská športová súprava STOPER 

(bunda + tepláky)  á 22,00 € (vek: 9 rokov  - 3 kusy (1 ks odpredaný aj vo vykonanom 

kontrolnom nákupe), vek: 10 rokov  - 1 kus,  vek: 11 rokov  - 1 kus,  vek: 12 rokov  - 1 kus) 

v celkovej hodnote 471,40 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám v zmysle EN 14682:2008 

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

uvedené textilné výrobky mali v rozpore s čl. 3.2.1. v oblasti krku šnúry na stiahnutie a s  čl. 

3.3.1 EN 14682 v oblasti krku šnúry s voľnými koncami  určené na zaväzovanie (stiahnutie). 

 

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 16.06.2022, zasielaným účastníkovi 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. 

 

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 

02.07.2022.  

 

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. K dôvodom začatia správneho konania uvedeným 

v Oznámení o začatí správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym 

orgánom a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia nevyjadril.  

 

V čase kontroly dňa 06.05.2022 prítomný konateľ spoločnosti kontrolovanej osoby, kontrolou 

zistený skutkový stav nenamietal, do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedol, že uvedené 

nedostatky berie na vedomie a výrobky stiahne z predaja. 

 

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. 

 
V zmysle čl. 3.3.1 STN EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry 

na detskom oblečení. Špecifikácie.“ sťahovacie šnúry na oblečení pre staršie deti a mládež, 

nesmú mať voľné konce.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

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

nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov určených pre deti v celkovej hodnote 471,40 €, ktoré 

nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť v zmysle čl. 3.2.1. a čl. 3.3.1  EN 14682 

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

Špecifikácie“. Na predmetných výrobkoch – detská mikina (ALLWAYS HOPPING), KE YI Q1, 

Style No. K-298 á 11,00 €  (veľkosť: 134 – 1 kus), detská mikina KE YI Q1 , Style No. K-304 á 

8,90 € (veľkosť 116 cm – 1 kus,  veľkosť 128 cm – 3 kusy, veľkosť 122 cm – 1 kus), detská mikina 

(STAREET WEAR) KE YI Q1, Style No. K-305 á 9,50 € (veľkosť: 134 – 2 kusy), detská športová 

súprava (bunda + tepláky) ATA BAY- KIDS á 19,50 (vek: (8-9)  – 3 kusy) a detská športová 

súprava STOPER (bunda + tepláky)  á 22,00 € (vek: 9 rokov  - 3 kusy (1 ks odpredaný aj vo 

vykonanom kontrolnom nákupe) boli v oblasti krku umiestnené 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. V  prípade výrobkov –detská športová súprava 

detská mikina (ALLWAYS HOPPING), KE YI Q1, Style No. K-298 á 11,00 €  (veľkosť: 140 – 1 

kus, 146 – 1 kus, 152 – 1 kus), detská mikina KE YI Q1 , Style No. K-304 á 8,90 € (veľkosť 146 

cm – 1 kus), detská športová súprava (bunda + tepláky) ATA BAY- KIDS á 19,50 (vek: (11-12)  

– 2 kusy, vek: (10-11)  – 1 kus,  vek: (9-10)  – 1 kus,  vek: (12-13)  – 1 kus), detská športová 

súprava (bunda + tepláky) SAFARI LORD  á 22,50 € (veľkosť: 152 – 1 kus, veľkosť 146 – 1 

kus), detská športová súprava (bunda + tepláky) ATA BAY, á 22,00 € (vek: 13 rokov  - 1 kus)      

a  detská športová súprava STOPER (bunda + tepláky)  á 22,00 € (vek: 10 rokov  - 1 kus,  vek: 

11 rokov  - 1 kus,  vek: 12 rokov  - 1 kus), sa v oblasti krku nahádzali šnúry na stiahnutie 



kapucne, ktoré mali voľné konce, pričom však podľa čl. 3.3.1 citovanej normy sťahovacie šnúry 

na kapucni a v oblasti krku na oblečení pre staršie deti a mládež (t.j. dieťa vo veku od 7 do 14 

rokov (t. j. do 13 rokov a 11 mesiacov vrátane), čo zahŕňa všetkých chlapcov s výškou nad 134 

cm až do 182 cm a všetky dievčatá s výškou nad 134 cm až do 176 cm), nesmú mať voľné 

konce. Ponukou uvedených nebezpečných výrobkov účastník konania porušil zákaz 

vyplývajúci z ustanovenia § 6 ods.1 zákona. Účastník konania skutkové zistenia žiadnym 

spôsobom nespochybnil.  

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

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

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

preukazuje len porušenie právnej povinnosti. Správny orgán má za potrebné uviesť, že 

uskutočnenie nápravy je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou § 7 ods. 3 zákona                     

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného 

ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich 

príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich 

výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy 

a odstránenie nedostatkov až po ich konštatovaní inšpektormi SOI preto nie je možné 

považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený 

v čase kontroly.  

 

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 7 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 bezpečné výrobky 

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

predmetných nebezpečných výrobkov, nakoľko výrobky nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť 

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

o výrobky určené pre zvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov, a to deti, u ktorých je zvýšené 

riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Pri určovaní výšky postihu, bolo zohľadnené množstvo 



a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja, a taktiež skutočnosť, že išlo 

o výrobky určené deťom. Závažnosť prípadu zvyšuje aj tá okolnosť, že jeden z výrobkov 

predstavujúci ohrozenie zdravia a bezpečnosti dieťaťa bol odpredaný vo vykonanom 

kontrolnom nákupe. 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.  

 

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 § 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: KAI TAI, spol. s r.o., sídlo: Hollého 60, 071 01 Michalovce, IČO: 

35 867 825, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Čínska predajňa – textil, obuv, Hollého 60, 

Michalovce, dňa 26.04.2022, 
 

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 možno ponúkať alebo 

predávať len bezpečné výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 3 druhy 

detského oblečenia (8 ks detské nohavice F&D, NO. F3199 á 12,99 €/ks, veľkosť: 104 – 1 ks, 

veľkosť: 122 – 2 ks, veľkosť: 134 – 1 ks, veľkosť: 110 – 2 ks, veľkosť: 128 – 2 ks, 21 ks dievčenské 

šaty ANGELINA MODA Made in Italy, ART. 2104A á 11,00  €/ks, veľkosť: 4 – 3 ks - 1 ks vo 

veľkosti 4 odpredaný vo vykonanom kontrolnom nákupe, veľkosť: 6 – 4 ks, veľkosť: 8 – 4 ks, 

veľkosť: 10 - 4 ks, veľkosť: 12 – 4 ks, veľkosť: 14 – 2 ks a 28 ks dievčenská sukňa Lemon Tree, 

Style No. 7959-7 á 12,90 €/ks, veľkosť: 4 – 4 ks, veľkosť: 6 – 7 ks, veľkosť: 8 – 7 ks, veľkosť: 10 

– 7 ks, veľkosť: 12 – 3 ks), v celkovej hodnote 696,12 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám 

osobitného predpisu  - čl. 3.4.1 písm. a) a čl. 3.4.2 a) EN 14682 „Bezpečnosť detského 

oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“, nakoľko - 8 ks detské nohavice 

F&D, NO. F3199 á 12,99 €/ks, veľkosť: 104 – 1 ks, veľkosť: 122 – 2 ks, veľkosť: 134 – 1 ks, 

veľkosť: 110 – 2 ks, mal v rozpore s čl. 3.4.1 písm. a) EN 14682 v oblasti pása šnúru na 

sťahovanie s voľnými  koncami,  ktorých dĺžka bola 33 cm, - 21 ks dievčenské šaty ANGELINA 

MODA Made in Italy, ART. 2104A á 11,00  €/ks, veľkosť: 4 – 3 ks (1 ks vo veľkosti 4 odpredaný 

vo vykonanom kontrolnom nákupe), veľkosť: 6 – 4 ks, veľkosť: 8 – 4 ks, veľkosť: 10 - 4 ks, 

veľkosť: 12 – 4 ks, veľkosť: 14 – 2 ks, mal v rozpore s čl. 3.4.2 písm. a) EN 14682 v oblasti pása 



šnúru na sťahovanie, pričom voľné konce šnúry na sťahovanie mali dĺžku 40 cm, - 28 ks 

dievčenská sukňa Lemon Tree, Style No. 7959-7 á 12,90 €/ks, veľkosť: 4 – 4 ks, veľkosť: 6 – 7 

ks, veľkosť: 8 – 7 ks, veľkosť: 10 – 7 ks, veľkosť: 12 – 3 ks, mal v rozpore s čl. 3.4.1 písm. d) 

EN 14682 v oblasti pása dekoračnú šnúru, ktorej dĺžka bola 34 cm. 

 

 

                                                                    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 – 00820822. 

 

 

  

            O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 26.04.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: Čínska predajňa 

– textil, obuv, Hollého 60, Michalovce. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 6 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého 

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

na predaj nachádzali 3 druhy detského oblečenia, v celkovej hodnote 696,12 €, ktoré 

nezodpovedalo požiadavkám na bezpečnosť v zmysle osobitného predpisu - čl. 3.4.1 písm. a) 

a čl. 3.4.2 a) EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom 

oblečení“ . V čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov s uvedenými 

nedostatkami:  

 8 ks Detské nohavice F&D, NO. F3199, cena á 12,99 €/ks v hodnote 103,92 € 

- 1 ks veľkosť 104 cm, 2 ks veľkosť 122 cm, 1 ks veľkosť 134 cm, 2 ks veľkosť 110 cm,  2 ks 

veľkosť 128 cm, detské rifľové nohavice mali v oblasti pása šnúru na sťahovanie s voľnými 

koncami (prechádzala prevlekom na stiahnutie odevu), ktorých dĺžka bola 33 cm, čo je 

v rozpore s článkom 3.4.1 písm. a)  EN 14682, ktorý stanovuje, že u odevov nosených od pása 

dole ako sú nohavice, nesmú byť žiadne z voľných koncov šnúr na sťahovanie dlhšie ako 20 

cm u odevov v uvoľnenom prirodzenom stave. Dĺžka šnúr na sťahovanie bola meraná od 

posledného miesta na odeve, z ktorého vystupuje v uvoľnenom prirodzenom stave. 

 

 21 ks Dievčenské šaty ANGELINA MODA Made in Italy, ART. 2104A, cena á 11,00 €/ks 

v hodnote 231,00 €, 3 ks veľkosť 4, 4 ks veľkosť 6, 4 ks veľkosť 8, 4 ks veľkosť 10,                            

4 ks veľkosť 12, 2 ks veľkosť 14, vo farbe bielej, žltej, ružovej (1 ks tohto výrobku vo veľkosti 

4) bol zakúpený vo vykonanom kontrolnom nákupe, účtovanom v hodnote 11,00 eur, 

dievčenské šaty mali v oblasti pása šnúru na sťahovanie, ktorá prechádzala pútkami, pričom 

voľné konce šnúr na sťahovanie majú dĺžku 40 cm, čo je v rozpore s požiadavkou čl. 3.4.2 a) 

EN 14682, ktorá stanovuje, že u odevov ako šaty nesmie byť žiadny z voľných koncov šnúr na 

sťahovanie dlhší ako 14 cm u odevu maximálne roztvoreného a uloženého naplocho. Meranie 

šnúr na sťahovanie bolo vykonané u odevu maximálne roztvoreného a uloženého naplocho. 

 

 28 ks Dievčenská sukňa Lemon Tree, Style No. 7959-7, cena á 12,90 €/ks v hodnote                      

361,20 €, 4 ks veľkosť 4, 7 ks veľkosť 6, 7 ks veľkosť 8, 7 ks veľkosť 10, 3 ks veľkosť 12, 

dievčenská sukňa mala v oblasti pása dekoračnú šnúru (stuha z textilného materiálu),  ktorej 



dĺžka je 34 cm, čo je v rozpore s článkom 3.4.1 písm. d)  EN 14682, ktorý stanovuje, že u 

odevov nosených od pása dole ako sú sukne, nesmú byť dekoračné šnúry dlhšie ako 14 cm. 

Dekoračná šnúra na sukni bola umiestnená v prednej časti odevu. 

Dĺžka šnúr u kontrolovaného detského oblečenia bola preverená úradne overeným dĺžkovým 

meradlom - oceľovým pásmom Kinex číslo kalibračného listu 193K20 za prítomnosti konateľa 

spoločnosti – kontrolovanej osoby (účastníka konania).  

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 17.06.2022, 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 

03.07.2022.  

 

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 sa nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný konateľ spoločnosti – kontrolovanej osoby, kontrolné zistenia 

žiadnym spôsobom nespochybnil, do vysvetlivky inšpekčného záznamu uviedol, že vykoná 

nápravu. 

 

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

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

http://www.slovensko.sk/


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 požiadaviek EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na 

detskom oblečení. Špecifikácie.“, čl. 2.3. , sa rozumie detským oblečením všetky  odevy  určené 

svojim vzorom, spôsobom výroby alebo spôsobom predaja k odievaniu detí vo veku do 14 rokov. 

 

V zmysle EN 14682 čl. 2.1 sa rozumie malým dieťaťom  osoba vo veku od narodenia do veku 7 

rokov, čo zahŕňa všetky deti do výšky 134 cm vrátane. 

 

V zmysle čl. 3.4.1 EN 14682 Odevy nosené od pása dole, bez ramienok, trakov, alebo iných 

spojovacích prvkov, ako sú nohavice, šortky, sukne, trenírky, spodný diel bikín, nesmú mať (a) 

žiadny z voľných koncov na stiahnutie dlhší než 20 cm u odevu v uvoľnenom prirodzenom stave, 

(d) dekoračné šnúry dlhšie než 14 cm, vrátane akýchkoľvek ozdôb; 

 

V zmysle čl. 3.4.2 písm. a) EN 14682 odevy, ktoré nie sú uvedené v 3.4.1, ako sú košele, plášte, 

šaty a montérky, nesmú mať žiadny z voľných koncov šnúr na siahnutie dlhší než 14 cm u odevu 

maximálne roztvoreného a uloženého naplocho; 

  

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

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

nachádzali textilné výrobky určené pre malé deti, ktoré nezodpovedali osobitnému predpisu – 

EN 14682, ktorý svojimi požiadavkami minimalizuje nebezpečenstvo pri nepredvídateľnom 



zachytení šnúrami alebo sťahovacími šnúrami na detskom oblečení, pričom jeden z týchto 

výrobkov bol dokonca odpredaný do kontrolného nákupu uskutočneného inšpektormi SOI 

vystupujúcimi v postavení spotrebiteľov.   

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, čo znamená, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu 

na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti danej veci, za ktorých k ich 

porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku 

zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej 

povinnosti. Správny orgán má za potrebné uviesť, že uskutočnenie nápravy je povinnosťou 

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

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

v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná 

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

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

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

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

účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

 

Správny orgán, vychádzajúc z podkladov pre rozhodnutie,  konštatuje, že účastník konania ani 

napriek viacnásobným výzvam (záväzný pokyn dňa 26.04.2022, výzva na doručenie dokladov 

zo dňa 09.05.2022, doručená do elektronickej schránky kontrolovanej osoby/účastníka konania, 

uplynutím úložnej lehoty s fikciou doručená dňa 25.05.2022) nepredložil orgánu dozoru 

požadované nadobúdacie doklady týkajúce sa výrobkov so zistenými nedostatkami a tým 

znemožnil orgánu dozoru objektívne identifikovať postavenie kontrolovanej osoby z hľadiska 

jej zodpovednosti za uvedenie výrobkov na trhu. Na uvedené správny orgán taktiež prihliadal 

pri rozhodovaní vo veci, ako aj pri stanovení výšky sankcie za zistené porušenie zákona.  

 

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 3 druhov nebezpečných výrobkov - 

oblečenia pre malé deti, ktoré nezodpovedalo požiadavkám na bezpečnosť v zmysle osobitného 

predpisu – EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom 

oblečení“, ako aj vzhľadom na nedodržanie zákazu predaja takéhoto nebezpečného výrobku                   

(v kontrolnom nákupe odpredaný 1 ks dievčenské šaty Angelina moda). Následkom 

protiprávneho konania bolo zníženie rozsahu práv spotrebiteľa v dôsledku nedodržania 

povinnosti ponúkať na predaj len bezpečný výrobok a potenciálne nebezpečenstvo ujmy na 



zdraví, ktoré hrozilo pri použití predmetných nebezpečných výrobkov spotrebiteľmi, ktorým 

boli výrobky určené (malé deti), nakoľko výrobky nespĺňali požiadavky na bezpečnosť 

a predstavovali závažné riziko. Správny orgán zdôrazňuje, že išlo o výrobky určené pre zvlášť 

ohrozenú skupinu spotrebiteľov, a to deti, preto potreba eliminácie rizika ohrozenia ich 

bezpečnosti a zdravia musí byť pre predávajúceho prioritou, čo však v danom prípade 

zabezpečené nebolo. Správny orgán pri určovaní výšky sankcie prihliadal tiež na rozsah 

zisteného protiprávneho konania, počet a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami. 

Správny orgán  zároveň 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 a bezpečnosti, 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. 
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Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

so sídlom v Košiciach  pre Košický kraj,  

Vrátna 3, Košice  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
      Číslo: V/0088/08/22                                                                         Dňa: 27.07.2022 

 
 

                                           

 
 

 

      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: Thanh Dam Van, miesto podnikania: Za Hornádom 884/1, 052 01 

Spišská nová Ves, IČO: 37 180 916, kontrola vykonaná v prevádzkarni: Textil, obuv,                       

OD Jednota – 2. poschodie, Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves, dňa 20.05.2022,  
 

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“), porušenie povinnosti predávajúceho ponúkať 

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

5 druhov textilných výrobkov – 4 ks chlapčenská mikina GRACE s kapucňou art. NO B87918 

á 9,90 €/ks, veľkosť: 134, 140, 152, 164 (1 ks vo veľkosti 134, v hodnote 9,90 €/ks odpredaný 

aj vo vykonanom kontrolnom nákupe), 4 ks chlapčenská mikina s kapucňou TASARIM, art. 810 

á 8,00 €/ks, veľkosť: 128, 152, 140 – 2 ks, 5 ks chlapčenská mikina s kapucňou GRACE,                             

art. NO B88206 á 11,90 €/ks, veľkosť: 134 – 3 ks, 146, 152,  7 ks chlapčenská tepláková súprava 

GRACE, art. NO B880571 á 19,00 €/ks, veľkosť: 134, 140 – 2 ks , 146 – 2 ks a 2 ks chlapčenská 

tepláková súprava CHILDHOOD, art. NO K-8339 á 15,00 €/ks, veľkosť: 140 – 2 ks, v celkovej 

hodnote 294,10 €, ktoré nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť v zmysle čl. 3.2.1                             

a čl. 3.3.1 osobitného predpisu  - EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry 

a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“,  

 

                                                                    p o k u t u 

 

vo výške  1.300,- eur  slovom  tisíctristo 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 – 00880822. 

 

 

  

          O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 20.05.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

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

OD Jednota – 2. poschodie, Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves. Vykonanou kontrolou 

bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa                      

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

výrobky, keď v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 5 druhov detského oblečenia, 

v celkovej hodnote 294,10 €, ktoré nezodpovedalo požiadavkám na bezpečnosť v zmysle 

osobitného predpisu - čl. 3.2.1 a čl. 3.3.1 EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry 

a sťahovacie šnúry na detskom oblečení“ . V čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 

tieto druhy výrobkov s uvedenými nedostatkami:  

 4 ks chlapčenská mikina GRACE s kapucňou art. NO B87918 á 9,90 €/ks, veľkosť: 134, 140, 

152, 164 (1 ks vo veľkosti 134, v hodnote 9,90 €/ks odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom 

nákupe),  

 4 ks chlapčenská mikina s kapucňou TASARIM, art. 810 á 8,00 €/ks, veľkosť: 128, 152, 140 – 

2 ks,  

 5 ks chlapčenská mikina s kapucňou GRACE, art. NO B88206 á 11,90 €/ks, veľkosť: 134 – 3 

ks, 146, 152,   

 7 ks chlapčenská tepláková súprava GRACE, art. NO B880571 á 19,00 €/ks, veľkosť: 134, 140 

– 2 ks , 146 – 2 ks 

 2 ks chlapčenská tepláková súprava CHILDHOOD, art. NO K-8339 á 15,00 €/ks, veľkosť: 140 

– 2 ks, v celkovej hodnote 294,10 €, 

 U vyššie uvedených výrobkov detského oblečenia sa nachádzala v oblasti krku šnúra na 

sťahovanie kapucne, čím nebola splnená požiadavka EN 14682 čl. 3.2.1, nakoľko oblečenie 

určené pre malé deti nesie byť navrhované, vyrábané ani dodávané so šnúrami na sťahovanie 

alebo funkčnými šnúrami v oblasti hlavy, krku alebo hornej časti hrudníka. V zmysle 

požiadaviek čl. 3.3.1  citovanej normy, šnúry na stiahnutie v oblasti hlavy, krku a hornej časti 

hrudníka u odevov pre staršie deti a mládež nesmú mať voľné konce.  

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 20.06.2022, 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. 

http://www.slovensko.sk/


 

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 

06.07.2022.  

 

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 sa nevyjadril.  

 

V čase kontroly neboli kontrolné zistenia prítomnou kontrolovanou osobou – podnikateľským 

žiadnym spôsobom namietané. Z obsahu ním podanej vysvetlivky k inšpekčnému záznamu 

vyplynulo, že o požiadavkách na bezpečnosť oblečenia pre veľké deti nemal vedomosť, 

domnieval sa, že oblečenie pre veľké deti môže mať šnúrky.  

 

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 požiadaviek EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na 

detskom oblečení. Špecifikácie.“, čl. 2.3. , sa rozumie detským oblečením všetky  odevy  určené 

svojim vzorom, spôsobom výroby alebo spôsobom predaja k odievaniu detí vo veku do 14 rokov. 

 

V zmysle EN 14682 čl. 2.1 sa rozumie malým dieťaťom  osoba vo veku od narodenia do veku 7 

rokov, čo zahŕňa všetky deti do výšky 134 cm vrátane. 

 

V zmysle čl. 3.2.1 EN 14682  sa oblečenie pre malé deti nesmie navrhovať, vyrábať a dodávať 

so sťahovacími šnúrami, funkčnými šnúrami alebo dekoračnými šnúrami na kapucni a v oblasti 

krku. 

 
V zmysle čl. 3.3.1 EN 14682 sťahovacie šnúry na oblečení pre staršie deti a mládež, nesmú mať 

voľné konce.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

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

nachádzalo 5 druhov textilných výrobkov určených malým aj starším deťom, pričom však tieto 

výrobky nezodpovedali osobitnému predpisu – EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. 

Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie.“, ktorý svojimi požiadavkami 

minimalizuje nebezpečenstvo pri nepredvídateľnom zachytení šnúrami alebo sťahovacími 

šnúrami na detskom oblečení. Jeden z týchto výrobkov - chlapčenská mikina GRACE 

s kapucňou art. NO B87918, bol dokonca odpredaný do kontrolného nákupu uskutočneného  

inšpektormi SOI vystupujúcimi v postavení spotrebiteľov. Za uvedené účastník konania, ako 

predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá.  

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, čo znamená, že účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu 

na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných okolnosti danej veci, za ktorých k ich 

porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku 

zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa preukazuje len porušenie právnej 

povinnosti. S poukazom na uvedené teda nebolo možné akceptovať účastníkom konania 

uvádzané zdôvodnenie príčiny vzniku kontrolou zisteného protiprávneho stavu t.j. „myslel som, 

že pre veľké deti môže mať šnúrky“, nakoľko ide o skutočnosť výlučne subjektívneho 

charakteru, nezbavujúcu účastníka konania objektívnej zodpovednosti za zistené porušenie 

zákona. K tomu správny orgán dodáva, že citovaný osobitný predpis – EN 14682, ktorého 

cieľom je mimimalizovať nebezpečenstvo pri nepredvídanom zachytení šnúrami alebo šnúrami 

na stiahnutie u detského oblečenia sa vzťahuje aj na odevy pre staršie deti - t.j. osoby vo veku 

od 7 do 14 rokov (t.j. do 13 rokov a 11 mesiacov vrátane), čo zahŕňa všetkých chlapcov 

s výškou nad 134 cm až 182 cm a dievčatá s výškou nad 134 cm až do 176 cm. Odevy určené 



deťom v tejto kategórii nesmú mať, ako je už vyššie uvedené, v oblasti hlavy, krku a hornej 

časti hrudníka sťahovacie šnúry s voľnými koncami, čo však ako je zrejmé z podkladov pre 

rozhodnutie, vrátane v čase kontroly vyhotovenej fotodokumentácie, zabezpečené nebolo. Na 

základe vyššie uvedených skutočností bol skutkový stav zistený v čase kontroly, po porovnaní   

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

vyhodnotený ako stav protiprávny. Preto 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 5 druhov nebezpečných výrobkov - 

oblečenia určeného deťom, ktoré nezodpovedalo požiadavkám na bezpečnosť v zmysle 

osobitného predpisu – EN 14682 „Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry 

na detskom oblečení“, ako aj vzhľadom na nedodržanie zákazu predaja takéhoto nebezpečného 

výrobku (v kontrolnom nákupe odpredaný 1 ks chlapčenská mikina GRACE s kapucňou art. 

NO B87918). Následkom protiprávneho konania bolo zníženie rozsahu práv spotrebiteľa 

v dôsledku nedodržania povinnosti ponúkať na predaj len bezpečný výrobok a potenciálne 

nebezpečenstvo ujmy na zdraví, ktoré hrozilo pri použití predmetných nebezpečných výrobkov 

spotrebiteľmi, ktorým boli výrobky určené, nakoľko výrobky nespĺňali požiadavky na 

bezpečnosť a predstavovali závažné riziko. Správny orgán zdôrazňuje, že išlo o výrobky určené 

pre zvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov - deti, preto potreba eliminácie rizika ohrozenia ich 

bezpečnosti a zdravia musí byť pre predávajúceho prioritou, čo však v danom prípade 

zabezpečené nebolo.  Správny orgán pri určovaní výšky sankcie prihliadal tiež na rozsah 

zisteného protiprávneho konania, počet a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami. 

Správny orgán  zároveň 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 a bezpečnosti, 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. 

 

 



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: Lidl Slovenská republika, v.o.s., sídlo: Ružinovská 1E, 821 02 

Bratislava, IČO: 35 793 783, na základe kontroly vykonanej dňa 06.04.2022 v prevádzkarni: 

Lidl – potraviny, elektro, Jána Hollého 5962/58, Michalovce, kontroly vykonanej dňa 

22.04.2022 v prevádzkarni Lidl – potraviny, Štefánikova 1275, Kráľovský Chlmec, kontroly 

vykonanej dňa 13.05.2022 v prevádzkarni Lidl - Pavla Horova 1416/13, Sobrance, kontroly 

vykonanej dňa 19.05.2022 v prevádzkarni Lidl, Medza 836/9, Spišská Nová Ves a kontroly 

vykonanej dňa 27.05.2022 v prevádzkarni Lidl – predaj potravín a priemyselného tovaru, 

Hlavná 111, Košice, 

 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať nekalú obchodnú praktiku v spotrebiteľských zmluvách, ak zapríčiňuje alebo môže 

zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom 

uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na 

ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona, nakoľko: 

 

 



- pri kontrole vykonanej dňa 06.04.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, elektro, Jána Hollého 

5962/58, Michalovce bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé balenia výrobkov 

označené bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v elektronickej 

registračnej pokladnici (ďalej len ERP), a to konkrétne:  

 

Slanina s rascou Pikok:  

balenie s hmotnosťou 0,595 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 5,06 €, cena uvedená v ERP: 5,30 €,  

balenie s hmotnosťou 0,630 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 5,36 €, cena uvedená v ERP: 5,61 €, 

balenie s hmotnosťou: 0,575 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 4,89 €, cena uvedená v ERP: 5,12 €,  

balenie s hmotnosťou - 0,390 kg, jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 3,32 €, cena v ERP: 3,47 €,  

balenie s hmotnosťou 0,665 kg -  jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 5,65 €, cena uvedená v ERP: 5,9 2€, 

Slanina na opekanie Pikok:  

balenie s hmotnosťou 0,278 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 7,90 €/kg á 2,20 €, cena uvedená v ERP: 2,47 €,  

balenie s hmotnosťou 0,380 kg -  jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 7,90 €/kg á 3,00 €, cena v ERP: 3,38 €,  

balenie s hmotnosťou 0,336 kg -  jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 7,90 €/kg á 2,65 €, cena uvedená v ERP: 2,99 €; čím došlo 

k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa; 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 22.04.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Štefánikova 1275, 

Kráľovský Chlmec, bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé balenia výrobkov 

označené bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne:  

Slanina s rascou Pikok:  

balenie s hmotnosťou 0,600 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 5,10 €, cena uvedená v ERP: 5,34 €, 

balenie s hmotnosťou 0,355 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 3,02 €, cena uvedená v ERP: 5,61 €, 

balenie s hmotnosťou 0,380 kg - jednotková cena uvedená na cenovke: 0,89 €/100g, jednotková 

cena uvedená priamo na výrobku: 8,50 €/kg á 3,23 €, cena uvedená v ERP: 3,38 €, čím došlo 

k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa; 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 13.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 

1416/13, Sobrance bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé balenia výrobkov 

označené bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne: 

JAR ADW Platinum 125 ks - cena uvedená na cenovke: 16,99 € a cena uvedená v ERP:                            

19,99 €, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé 

ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa; 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 27.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – predaj potravín a priemyselného 

tovaru, Hlavná 111, Košice bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé výrobky 

označené, bola rozličná od ceny evidovanej v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne:  



METAXA******* - cena uvedená na cenovke: 17,99 €, cena uvedená v ERP: 13,99 €, činka 

CRIVIT – cena uvedená na cenovke: 14,99 €, cena uvedená v ERP: 11,95 €, solárne LED 

svietidlo – cena uvedená na cenovke: 19,99 €, cena uvedená v ERP: 17,98 €, autopoťahy 

Ultimate speed – cena uvedená na cenovke: 17,98 €, cena uvedená v ERP: 11,95 €, vak na 

pestovanie jahôd – cena uvedená na cenovke: 8,99 €, cena uvedená v ERP: 6,98 €, pričom 

v  troch prípadoch bolo zistené, že predajná cena ktorou bol výrobok označený bola nižšia, než 

aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne: WC čistič W5 1l – cena 

uvedená na cenovke: 0,99 €, cena uvedená v ERP: 1,29 €, drevená hojdačka PLAY TIVE – cena 

uvedená na cenovke: 17,98 €, cena uvedená v ERP: 19,99 €, dlhé pracovné nohavice PART 

SIDE – cena uvedená na cenovke: 11,00 €, cena uvedená v ERP: 12,99 €, zároveň bolo zistené 

že predajná cena výrobku: Gazdovský údený bok, bola nižšia od ceny evidovanej v ERP 

a zároveň sa na uvedenom výrobku nachádzali cenovky s rozličnými predajnými 

a jednotkovými cenami a to konkrétne:   

Gazdovský údený bok (30% lacnejšie) - pôvodná cena: 4,89 €, cena po zľave: 3,42 €, pôvodná 

jednotková cena: 8,80 €/kg a jednotková cena po zľave: 5,95 €/kg 

Gazdovský údený bok (30% lacnejšie) - pôvodná cena: 4,26 €, cena po zľave: 2,98 €, pôvodná 

jednotková cena: 9,90 €/kg, jednotková cena po zľave: 6,93 €/kg, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

13.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 1416/13, Sobrance bolo zistené, že 

u 1 druhu výrobku – 400 g Alaska Pollock filet with cripsy coating (mrazené Alaska filety 

v chrumkavom cestíčku) spotrebitelia neboli informovaní o cene výrobku a pri kontrole 

vykonanej dňa 19.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Medza 836/9, Spišská Nová Ves 

bolo zistené, že spotrebitelia neboli informovaní o cene u 5 druhov výrobkov – črepníkový kvet 

Petúnia, dámske ponožky ESMARA 39-42, Dievčenské džínsy 158/168 peperts, ploché 

hmoždinky 125 ks Parkside Jointing Biscuits, podložka Parkside Garden Kneeting Pad; 

 

 

                                                                   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 – 00520822. 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 06.04.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: Lidl – 

potraviny, elektro, Jána Hollého 5962/58, Michalovce, zameraná na prešetrenie podnetov 

spotrebiteľov, evidovaných orgánom dohľadu pod č. 121/2022 a 140/2022, dňa 22.04.2022 

v prevádzkarni Lidl – potraviny, Štefánikova 1275, Kráľovský Chlmec, zameraná na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa, evidovaného orgánom dohľadu pod č. 78/2022, dňa 

13.05.2022 v prevádzkarni Lidl - Pavla Horova 1416/13, Sobrance, dňa 19.05.2022                         

v prevádzkarni Lidl, Medza 836/9, Spišská Nová Ves, zameraná na prešetrenie podnetu 

spotrebiteľa, evidovaného orgánom dohľadu pod č. 297/2022 a dňa 27.05.2022 v prevádzkarni 



Lidl – predaj potravín a priemyselného tovaru, Hlavná 111, Košice, zameraná na prešetrenie 

podnetu spotrebiteľa, evidovaného orgánom dohľadu pod č. 264/2022.  

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu 

podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalú 

obchodnú praktiku v spotrebiteľských zmluvách, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje 

nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na ustanovenie                                 

§ 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona,  

- keď v čase kontroly dňa 06.04.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, elektro, Jána Hollého 

5962/58, Michalovce nachádzalo 8 druhov výrobkov (Slanina s rascou Pikok: balenie                       

s hmotnosťou 0,595 kg, balenie s hmotnosťou 0,630 kg, balenie s hmotnosťou 0,575 kg, balenie 

s hmotnosťou 0,390 kg, balenie s hmotnosťou 0,665 kg, Slanina na opekanie Pikok: balenie 

s hmotnosťou 0,278 kg, balenie s hmotnosťou 0,380 kg, balenie s hmotnosťou 0,336 kg)      

u ktorých bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé balenia výrobkov označené bola 

nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP,   

- keď v čase kontroly dňa 22.04.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Štefánikova 1275, 

Kráľovský Chlmec nachádzali 3 druhy výrobkov (Slanina s rascou Pikok: balenie s hmotnosťou 

0,600 kg, balenie s hmotnosťou 0,355 kg, balenie s hmotnosťou 0,380 kg) u ktorých bolo 

zistené, že predajná cena, ktorou boli jednotlivé balenia výrobkov označené bola nižšia, než aká 

bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP,  

- keď v čase kontroly dňa 13.05.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 

1416/13, Sobrance nachádzal 1 druh výrobku (JAR ADW Platinum) u ktorého bolo zistené, že 

predajná cena, ktorou bol výrobok označený bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej 

evidencii v ERP   

- keď v čase kontroly dňa 27.05.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – predaj potravín a priemyselného 

tovaru, Hlavná 111, Košice 5 druhov výrobkov (METAXA*******, činka CRIVIT, solárne 

LED svietidlo, autopoťahy Ultimate speed, vak na pestovanie jahôd)   u ktorých bolo zistené, 

že predajná cena, ktorou boli jednotlivé výrobky označené, bola rozličná od ceny evidovanej v 

cenovej evidencii v ERP, 3 druhy výrobkov (WC čistič W5 1l, drevená hojdačka PLAY TIVE, 

dlhé pracovné nohavice PART SIDE)  u ktorých bolo zistené, že predajná cena, ktorou boli 

jednotlivé balenia výrobkov označené bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej 

evidencii v ERP a zároveň bolo zistené že predajná cena 1 druhu výrobku (Gazdovský údený 

bok) bola nižšia ako cena evidovaná v ERP a zároveň sa na uvedenom výrobku nachádzali                   

3 cenovky s rozličnými predajnými a jednotkovými cenami. 

 

Zároveň bolo vykonanými kontrolami zistené porušenie povinnosti podľa § 14 zákona, 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď pri 

kontrole vykonanej dňa 13.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 1416/13, 

Sobrance bolo zistené, že u 1 druhu výrobku – 400 g Alaska Pollock filet with cripsy coating 

(mrazené Alaska filety v chrumkavom cestíčku) nebol spotrebiteľ informovaný o cene výrobku 

a pri kontrole vykonanej dňa 19.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Medza 836/9, 

Spišská Nová Ves bolo zistené, že u 5 druhov výrobkov – črepníkový kvet Petúnia, dámske 

ponožky ESMARA 39-42, Dievčenské džínsy 158/168 peperts, ploché hmoždinky 125 ks 

Parkside Jointing Biscuits, podložka Parkside Garden Kneeting Pad, nebol spotrebiteľ 

informovaný o cene výrobkov. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.  



Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 02.06.2022 

doručeným prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 07.06.2022.  

 

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 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. 

 

Kontrola vykonaná v prevádzkarni: Lidl – potraviny, elektro, Jána Hollého 5962/58, 

Michalovce dňa 06.04.2022 bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním 

inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly manažérke predajne, ktorá do vysvetlivky 

k inšpekčnému záznamu uviedla, že uvedené zistenia berie na vedomie. Kontrola vykonaná 

v prevádzkarni Lidl – potraviny, Štefánikova 1275, Kráľovský Chlmec dňa 22.04.2022  bola 

toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej 

kontroly manažérke predajne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že je 

oboznámená so záznamom a berie ho na vedomie. Kontrola vykonaná v prevádzkarni Lidl - 

Pavla Horova 1416/13, Sobrance dňa 13.05.2022 bola toho istého dňa ukončená prerokovaním 

a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly zástupcovi vedúcej prevádzkarne, 

ktorý do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedol, že počas kontroly boli zistené 

nedostatky ihneď odstránené. Kontrola vykonaná v prevádzkarni Lidl, Medza 836/9, Spišská 

Nová Ves dňa 19.05.2022 bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním 

inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly zástupkyni vedúceho prevádzkarne, ktorá do 

vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že uvedené zistenia berie na vedomie. Kontrola 

vykonaná v prevádzkarni Lidl – predaj potravín a priemyselného tovaru, Hlavná 111, Košice 

dňa 27.05.2022 bola ukončená toho istého dňa prerokovaním a odovzdaním inšpekčného 

záznamu z vykonanej kontroly manažérovi predajne, ktorý do vysvetlivky k inšpekčnému 

záznamu uviedol, že uvedené nezrovnalosti ich veľmi mrzia no v oboch prípadoch zlyhal 

ľudský faktor. V prípade kontrolovaného výrobku „ Gazdovský bok“ došlo k zvýšeniu z ceny 

a pri nalepovaní do šlo k nalepeniu zľavnenej etikety na výrobok s inou gramážou a čo sa týka 

chybných cien, pri niektorých výrobkoch pri zmene ceny nedošlo k odstráneniu cenovky. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

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

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

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

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom   č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

http://www.slovensko.sk/


V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie.  

V zmysle § 7 ods. 2 zákona sa obchodná praktika považuje za nekalú ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona sa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie 

osobitnej cenovej výhody. 

 

Podľa § 14 zákona je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu a povinnosti vyplývajúcich z vyššie citovaných 

ustanovení zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, keďže v čase kontroly dňa 06.04.2022 

sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, elektro, Jána Hollého 5962/58, Michalovce nachádzalo                   

8 druhov výrobkov, v čase kontroly dňa 22.04.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, 

Štefánikova 1275, Kráľovský Chlmec nachádzali 3 druhy výrobkov, v čase kontroly dňa 

13.05.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 1416/13, Sobrance nachádzal                

1 druh výrobku a v čase kontroly dňa 27.05.2022 sa v prevádzkarni: Lidl – predaj potravín 

a priemyselného tovaru, Hlavná 111, Košice 9 druhov výrobkov u ktorých boli uvádzané 

nesprávne informácie o cene, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k 

cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa a keďže v čase kontroly 

dňa 13.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, Pavla Horova 1416/13, Sobrance sa 

nachádzal 1 druh výrobku a v čase kontroly 19.05.2022 v prevádzkarni: Lidl – potraviny, 

Medza 836/9, Spišská Nová Ves sa nachádzalo 5 druhov výrobkov o cene ktorých nebol 

spotrebiteľ informovaný. 

 

Účastník konania teda v uvedených prípadoch nekalej praktiky konal v hrubom rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k uvedeným výrobkom, a to tým, že informácia o cene výrobkov deklarovaná na 

cenovke bola nižšia alebo rozdielna ako cena výrobkov evidovaná v cenovej evidencii. Rozpor 

s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedených 

výrobkoch mohol uviesť spotrebiteľa do omylu nesprávnou informáciou o cene predmetných 

výrobkov. 

 

 



Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Keďže sa 

účastník konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase 

kontroly. 

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

so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.     

 

V zmysle § 24 ods.1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru 

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa alebo § 26 pokutu                    

do 66 400 eur, pričom za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu                    

do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie 

povinností ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné 

a teda nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán 

rozhodol o uložení sankcie 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 zákazu a povinnosti, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinnosti vzhľadom na používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k cene 21 druhov výrobkov a vzhľadom na nesplnenie povinnosti 

informovať o cene celkovo 6 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj. 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie klamlivej obchodnej praktiky je 

všeobecne považované za závažný zásah do práv spotrebiteľa chránených zákonom, keďže jeho 

možným dôsledkom je priame poškodenie ekonomických záujmov spotrebiteľa pri uskutočnení 

obchodnej transakcie ovplyvnenej poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných informácií, 

a to predovšetkým vo vzťahu k cene výrobku. Informácia o cene výrobku je totiž jedným 

z najdôležitejších faktorov, na základe  ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje o obchodnej 

transakcii. Klamlivé konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie 

o cene výrobkov je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie sa spotrebiteľa, 

keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

(v prípade poskytnutia správnych a pravdivých informácií) neurobil.  

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

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

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie, čo potvrdzuje aj obsah podnetov spotrebiteľov, 

s ktorými sa obrátili na orgán dohľadu a ktorých opodstatnenosť sa pri kontrolách potvrdila.  

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie 

a na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-26


stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení 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: LABAŠ s.r.o., sídlo: Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36 183 181,                   

na základe kontroly vykonanej dňa 17.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, 

Miškovecká 23, Košice, kontroly vykonanej dňa 25.05.2022 v prevádzkarni Supermarket 

FRESH plus, Nad Laborcom 14, Michalovce a na základe kontroly vykonanej dňa 27.05.2022 

v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, Čordákova 2, Košice, 

 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne 

informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže 

uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 

písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona, nakoľko: 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 25.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH plus,                               

Nad Laborcom 14, Michalovce bolo zistené, že pri 1 druhu výrobku odpredaného vo 

vykonanom kontrolnom nákupe bola predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola 

cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne: Hlavica zaváracia guličková                       

2-stupňová: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred výrobkom: 1,75 €, 

predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 3,09 €, čím došlo k naplneniu znakov 

klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie 

spotrebiteľa, 



 

- pri kontrole vykonanej dňa 27.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus,                      

Čordákova 2, Košice, bolo zistené, že pri 1 druhu výrobku bola predajná cena, ktorou bol 

výrobok označený nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to 

konkrétne: Hamé nátierka Tuniak 45g: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na 

regáli pred výrobkom: 0,55 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 0,59 €, čím 

došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, nakoľko: 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 17.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, 

Miškovecká 23, Košice bolo zistené, že 13 druhov výrobkov (osviežovač vzduchu ambi pur           

AIR 300ml, antiperspirant sprej Rexona Motion Sense 150ml, Biolit elektrický odparovač 

s tekutou náplňou s vôňou pomaranča 27ml, Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov, 

Toffiffe 250g, tekutá zálievka medovo-horčicová Vitana 60g, zálievka CAESAR Vitana 11g, 

marináda cesnak a bilinky Vitana 80g, steaková omáčka Pepřová Korenie 250ml, steaková 

omáčka Chilli & česnek Korenie 250ml, steaková omáčka Brusinková Korenie 250ml, steaková 

omáčka med & hořčice Korenie 250ml, brikety grilovacie drevené PE-PO 2,5kg - zakúpený 

v kontrolnom nákupe) nebolo označených cenou, pričom cena výrobkov nebola ani inak vhodne 

sprístupnená;   

 

- pri kontrole vykonanej dňa 25.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH plus,                               

Nad Laborcom 14, Michalovce bolo zistené, že 15 druhov výrobkov (aviváž Lenor Sensitive 

Cotton Fresh 1,305l, aviváž Lenor Lime Blossom & Sea Salt 1,305l, keks diabeta 32g, kukuričné 

placky 100g, Nestle Cini miinis sáčok 250g, zrnková káva Destination 250g, gumenné cukríky 

kyslé červíky Fresh 100g, cukrovinky Raffaelo 260g, zemiakové krekery Z PECE paprikové 90g, 

kotlíkové zemiakové lupienky 120g, oblátka s čokoládovou náplňou Fresh 36g, sójový suk 

SOJKA Fresh 50g, oblátka s lieskovoorieškovou náplňou Fresh 36g, banány v čokoláde Fresh 

25g a tablety do umývačky riadu Finish Power all in 180ks) nebolo označených cenou a cena 

výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

- pri kontrole vykonanej dňa 27.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus,                       

Čordákova 2, Košice bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (Popradská Extra Špeciál Espresso 

zrnková káva 250g, Destination Stretto muolu bio káva pražená mletá arabica/robusta 250g, 

FRESH lahôdkový bravčový krém 75g, FRESH bez éčok pálivá nátierka natur 75g, HAME 

Trenčianske jemné párky s fazuľou 300g, Viva červená repa plátky 680g a Purina Felix Duo 

lahodný výber (12x85g) 1,02kg) nebolo označených cenou a cena výrobkov nebola ani inak 

vhodne sprístupnená. 

 

 

                                                                   p o k u t u 

 

vo výške  600,- eur  slovom  šesťsto 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 – 00850822.  
 



       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 17.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: 

Supermarket FRESH plus, Miškovecká 23, Košice, dňa 25.05.2022 v prevádzkarni: 

Supermarket FRESH plus, Nad Laborcom 14, Michalovce a dňa 27.05.2022 v prevádzkarni: 

Supermarket FRESH plus, Čordákova 2, Košice.  

 

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu 

podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalú 

obchodnú praktiku v spotrebiteľských zmluvách, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje 

nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na ustanovenie                                 

§ 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona, keď v čase kontroly dňa 25.05.2022 

sa v prevádzkarni: Supermarket FRESH plus, Nad Laborcom 14, Michalovce nachádzal 1 druh 

výrobku u ktorého bola predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola cena evidovaná 

v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne: Hlavica zaváracia guličková 2-stupňová: predajná 

cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred výrobkom: 1,75 €, predajná cena uvedená 

v cenovej evidencii (v ERP): 3,09 € a keď v čase kontroly dňa 27.05.2022 sa v prevádzkarni: 

Supermarket FRESH Plus, Čordákova 2, Košice nachádzal 1 druh výrobku u ktorého bola 

predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v 

ERP, a to konkrétne: Hamé nátierka Tuniak 45g: predajná cena uvedená na cenovke 

umiestnenej na regáli pred výrobkom: 0,55€, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v 

ERP): 0,59€, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je 

spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa.  

 

Zároveň bolo vykonanými kontrolami zistené porušenie povinnosti podľa § 14 zákona, 

v zmysle ktorého je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď: 

- pri kontrole vykonanej dňa 17.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, 

Miškovecká 23, Košice bolo zistené, že 13 druhov výrobkov (osviežovač vzduchu ambi pur AIR 

300ml, antiperspirant sprej Rexona Motion Sense 150ml, Biolit elektrický odparovač s tekutou 

náplňou s vôňou pomaranča 27ml, Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov, Toffiffe 

250g, tekutá zálievka medovo-horčicová Vitana 60g, zálievka CAESAR Vitana 11g, marináda 

cesnak a bilinky Vitana 80g, steaková omáčka Pepřová Korenie 250ml, steaková omáčka Chilli 

& česnek Korenie 250ml, steaková omáčka Brusinková Korenie 250ml, steaková omáčka med 

& hořčice Korenie 250ml, brikety grilovacie drevené PE-PO 2,5kg - zakúpený v kontrolnom 

nákupe) nebolo označených cenou, pričom cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená;   

- pri kontrole vykonanej dňa 25.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH plus, Nad 

Laborcom 14, Michalovce bolo zistené, že 15 druhov výrobkov (aviváž Lenor Sensitive Cotton 

Fresh 1,305l, aviváž Lenor Lime Blossom & Sea Salt 1,305l, keks diabeta 32g, kukuričné placky 

100g, Nestle Cini miinis sáčok 250g, zrnková káva Destination 250g, gumenné cukríky kyslé 

červíky Fresh 100g, cukrovinky Raffaelo 260g, zemiakové krekery Z PECE paprikové 90g, 

kotlíkové zemiakové lupienky 120g, oblátka s čokoládovou náplňou Fresh 36g, sójový suk 

SOJKA Fresh 50g, oblátka s lieskovoorieškovou náplňou Fresh 36g, banány v čokoláde Fresh 

25g a tablety do umývačky riadu Finish Power all in 180ks) nebolo označených cenou a cena 

výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 



- pri kontrole vykonanej dňa 27.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, Čordákova 

2, Košice bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (Popradská Extra Špeciál Espresso zrnková káva 

250g, Destination Stretto muolu bio káva pražená mletá arabica/robusta 250g, FRESH 

lahôdkový bravčový krém 75g, FRESH bez éčok pálivá nátierka natur 75g, HAME Trenčianske 

jemné párky s fazuľou 300g, Viva červená repa plátky 680g a Purina Felix Duo lahodný výber 

(12x85g) 1,02kg) nebolo označených cenou. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.  

Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 18.07.2022 

doručeným prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 19.07.2022.  

 

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 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. 

 

Kontrola vykonaná v prevádzkarni: Supermarket FRESH plus, Miškovecká 23, Košice dňa 

17.05.2022 bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu 

z vykonanej kontroly vedúcemu zamestnancovi v kontrolovanej prevádzkarni. Kontrola 

vykonaná v prevádzkarni Supermarket FRESH plus, Nad Laborcom 14, Michalovce dňa 

25.05.2022 bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu 

z vykonanej kontroly zástupkyni vedúcej predajne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému 

záznamu uviedla, že cenovky ihneď doplnili. Kontrola vykonaná v prevádzkarni Supermarket 

FRESH plus, Čordákova 2, Košice dňa 27.05.2022 bola toho istého dňa ukončená 

prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly vedúcej 

prevádzkarne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že počas kontroly 

chýbajúce cenovky doplnili a nesprávne opravili.  

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

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

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

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

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom   č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie.  

http://www.slovensko.sk/


V zmysle § 7 ods. 2 zákona sa obchodná praktika považuje za nekalú ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona sa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie 

osobitnej cenovej výhody. 

 

Podľa § 14 zákona je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu a povinnosti vyplývajúcich z vyššie citovaných 

ustanovení zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, keďže v čase kontroly dňa 25.05.2022 

sa v prevádzkarni Supermarket FRESH plus, Nad Laborcom 14, Michalovce nachádzal                    

1 druh výrobku a v čase kontroly dňa 27.05.2022 sa v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, 

Čordákova 2, Košice nachádzal 1 druh výrobku pri ktorých boli uvádzané nesprávne informácie 

o cene, čím došlo k naplneniu znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé 

ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa a keďže v čase kontroly dňa 17.05.2022 

v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, Miškovecká 23, Košice sa nachádzalo 13 druhov 

výrobkov, v čase kontroly dňa 25.05.2022 v prevádzkarni Supermarket FRESH plus, Nad 

Laborcom 14, Michalovce sa nachádzalo 15 druhov výrobkov a v čase kontroly dňa 27.05.2022 

v prevádzkarni Supermarket FRESH Plus, Čordákova 2, Košice sa nachádzalo 7 druhov 

výrobkov o cene ktorých nebol spotrebiteľ informovaný. 

 

Účastník konania teda v uvedených prípadoch nekalej praktiky konal v hrubom rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k uvedeným výrobkom, a to tým, že informácia o cene výrobkov deklarovaná na 

cenovke bola nižšia ako cena výrobkov evidovaná v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou 

odbornej starostlivosti spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedených výrobkoch 

mohol uviesť spotrebiteľa do omylu nesprávnou informáciou o cene predmetných výrobkov. 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Keďže sa 

účastník konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase 

kontroly. 

 



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

so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.     

 

V zmysle § 24 ods.1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru 

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa alebo § 26 pokutu                    

do 66 400 eur, pričom za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu                    

do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie 

povinností ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné 

a teda nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán 

rozhodol o uložení sankcie 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 zákazu a povinnosti, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinnosti vzhľadom na používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k cene 2 druhov výrobkov a vzhľadom na nesplnenie povinnosti informovať 

o cene celkovo 35 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj. 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie klamlivej obchodnej praktiky je 

všeobecne považované za závažný zásah do práv spotrebiteľa chránených zákonom, keďže jeho 

možným dôsledkom je priame poškodenie ekonomických záujmov spotrebiteľa pri uskutočnení 

obchodnej transakcie ovplyvnenej poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných informácií, 

a to predovšetkým vo vzťahu k cene výrobku. Informácia o cene výrobku je totiž jedným 

z najdôležitejších faktorov, na základe  ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje o obchodnej 

transakcii. Klamlivé konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie 

o cene výrobkov je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie sa spotrebiteľa, 

keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

(v prípade poskytnutia správnych a pravdivých informácií) neurobil.  

 

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

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

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. 

 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie 

a na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona uložiť predávajúcemu za 

porušenie povinností ustanovených zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev 

v oblasti ochrany spotrebiteľa do výšky 66 400 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom  

stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení 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. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-26


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  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
Číslo: P/0091/08/22                                                                    Dňa: 04.08.2022 

 
 

 

 

 
 

 

      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: Július Kopčanský - VODÁR, miesto podnikania: Jastrabie pri 

Michalovciach 100, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach, IČO: 53 350 341, kontrola 

vykonaná v prevádzkarni: Predaj vodoinštalačného materiálu VODÁR, Jaroslawská 1, 

Michalovce, dňa 02.06.2022,  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie, keď účastník konania nevydal spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu 

č. 304/2022) písomný doklad o vybavení reklamácie vád výrobku – čerpadlo Malec WQD                      

10-18-1.5 230V) uplatnenej spotrebiteľom dňa 26.04.2022,  

                                                                        

 

                                                                     p o k u t u 

 

vo výške  150,- eur  slovom  stopäťdesiat 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 – 00910822. 

 



O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 02.06.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Predaj vodoinštalačného 

materiálu VODÁR, Jaroslawská 1, Michalovce. O výkone kontroly bol spísaný inšpekčný 

záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný kontrolovanej osobe. 

 

Vykonanou kontrolou, zameranou na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa 

evidovaného správnym orgánom pod č. 304/2022 bolo zistené, že účastník konania 

nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 9 zákona, v zmysle ktorého 

je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie, keď účastník konania nevydal spotrebiteľovi (pisateľovi podnetu 

č. 304/2022) písomný doklad o vybavení reklamácie vád výrobku – čerpadlo Malec WQD                    

10-18-1.5 230V) uplatnenej spotrebiteľom dňa 26.04.2022.  

                                                                        

Za zistený nedostatok 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 28.06.2022, doručeným účastníkovi dňa 06.07.2022.  

 

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. K dôvodom začatia správneho konania uvedeným 

v oznámení o začatí správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym 

orgánom nevyjadril. 

 

V čase kontroly prítomný podnikateľský subjekt – účastník konania, kontrolné zistenia, 

zadokumentované v inšpekčnom zázname, žiadnym spôsobom nespochybnil, naopak vo 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu uviedol: „súhlasím“.  

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. 

Povinnosťou predávajúceho, to znamená osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoby 

konajúcej v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu 

ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na 

zavinenie, zodpovedá za výsledok.  

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 2 písm. l) zákona sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.  

 

V zmysle § 18 ods. 9 zákona predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný 

doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom 

o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu 

reklamácie predávajúcim.  



Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákonom stanovenej povinnosti predávajúceho 

vyplývajúcej z ustanovenia § 18 ods. 9 zákona jednoznačne a spoľahlivo preukázané, čo 

účastník konania ani žiadnym spôsobom nespochybnil. Z podkladov pre rozhodnutie 

vyplynulo, že spotrebiteľ dňa 25.02.2022 zakúpil v kontrolovanej prevádzkarni čerpadlo 

Malec WQD 10-18-1.5 230V. Dňa 26.04.2022 uplatnil spotrebiteľ v kontrolovanej 

prevádzkarni reklamácie predmetného výrobku, o čom bol predložený reklamačný protokol zo 

dňa 26.04.2022. Pri preverovaní dodržania povinnosti vyplývajúcej z vyššie citovaného                         

§ 18 ods.9 zákona, účastník konania v rámci kontroly predložil iba doklad – „Reklamačný list 

č. 220075“ zo dňa 11.05.2022, vydaný dodávateľom reklamovaného výrobku (VODOSHOP, 

s.r.o., Teplická 4, Poprad), ktorý bol adresovaný predávajúcemu – účastníkovi konania. 

Z obsahu uvedeného dokladu vyplynulo, že záruka nie je uznaná, je poškodený kábel čerpadla, 

poškodený kábel na prívode čerpadla do elektrickej siete 230V, zničená mechanická upchávka 

abrazívnymi látkami, čím sa zničilo aj ložisko, nie je to výrobná vada. Dokument bol opatrený 

odtlačkom pečiatky VODOMATsk, Vodoshop s.r.o. Z uvedeného je teda zrejmé, že 

predmetný doklad, súvisiaci s reklamáciou výrobku, bol vystavený len pre potreby 

predávajúceho, nebol vydaný predávajúcim a keďže iný písomný doklad o vybavení 

reklamácie vydaný predávajúcim, nebol v rámci kontroly a ani v rámci správneho konania 

predložený, účastník konania tak nepreukázal splnenie povinnosti, ktorá mu ako 

predávajúcemu vyplýva z ustanovenia § 18 ods.9 zákona.  

 

Správny orgán ďalej uvádza, že spotrebiteľ je v právnom vzťahu s predávajúcim, ktorý nesie 

objektívnu zodpovednosť za vady ním predaného výrobku, pričom  jedine on rozhoduje o tom, 

akým spôsobom predmetnú reklamáciu vybaví. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby 

svoje rozhodnutie oznámil spotrebiteľovi predávajúci vo forme nevzbudzujúcej pochybnosť 

o tom, akým spôsobom a kedy reklamáciu vybavil, pričom pokiaľ predávajúci spotrebiteľovi 

o tom doklad nevydá, spotrebiteľ nemá možnosť preukázať priebeh reklamačného konania. 

Uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku u predávajúceho v záručnej dobe je pritom 

podmienkou pre možnosť uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady na súde v premlčacej 

lehote. Spôsob, akým bola reklamácia vybavená je pre spotrebiteľa a pre jeho nároky 

vyplývajúce z konkrétnej vady azda najvýznamnejšou skutočnosťou a svedčí o výsledku 

uplatnenia si zodpovednosti za vady u zodpovedného subjektu, t.j. u predávajúceho. Zo 

zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov v záručnej dobe vyplýva aj jeho povinnosť 

odovzdať spotrebiteľovi v preukázateľnej, písomnej forme potvrdenie o tom, ako reklamáciu 

vybavil.  

 

Správny orgán podotýka, že SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu neposudzuje subjektívnu 

stránku reklamácie, t.j. či konkrétna reklamácia bola opodstatnená, ale formálnu stránku 

reklamačného konania, ktorá v danom prípade dodržaná nebola. SOI  teda nie je oprávnená 

zasahovať do vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý má výlučne občianskoprávny 

charakter.   

 

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 § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť 

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

v danom prípade bolo preukázané.  

 



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 to, že účastník konania nezabezpečil povinnosť vydať spotrebiteľovi 

(pisateľovi podnetu) písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej 

uplatnenia. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených 

dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky 

pokuty zohľadnil skutočnosť, že nesplnením si povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 

ods. 9 zákona, bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na vydanie dokladu o vybavení 

reklamácie, ktorým spotrebiteľ môže disponovať a ktorý preukazuje skutočnosť akým 

spôsobom predávajúci spotrebiteľom uplatnenú reklamáciu vybavil. Tento doklad má navyše 

význam aj z dôvodu kontroly dodržania zákonom stanovenej lehoty pre vybavenie reklamácie. 

Nevydanie písomného dokladu o vybavení reklamácie zo strany predávajúceho znemožňuje 

vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie si svojich práv zo zodpovednosti za vady 

voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie. 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je ochrana jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

  

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

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

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

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

preventívny účinok. 

 

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

dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 
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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: KOMFOS Prešov, s.r.o., sídlo: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, 

IČO: 36 454 184, na základe kontroly vykonanej dňa 02.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny 

CBA, Špitálska 25, Michalovce a na základe kontroly vykonanej dňa 03.06.2022 

v prevádzkarni: Potraviny CBA, Revúcka 2590/14, Košice - Pereš, 

 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať nekalé obchodné praktiky v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1 v nadväznosti                      

na § 7 ods. 2 písm. a) a písm. b), § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona č.  250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

02.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Špitálska 25, Michalovce bolo zistené, že účastník 

konania ako  predávajúci prostredníctvom reklamného letáku platného od 02.06.2022 do 

15.06.2022 informoval spotrebiteľov o akciovej ponuke výrobkov – CBA snack guľky syrové 

kukuričné 60g á 0,39 €, utopence premium 660g á 2,69 €, veľko – popovický Kozel Mistruv 

ležák 0,5l á 0,69 €, OREO BANADAS 41g á 0,45 €, Nescafé 2v1 10x8 16,5g á 1,49 €, Tatrakon 

rastlinná nátierka Francúzska 75g á 0,65€ a Maresi Viedenská ľadová káva, vanilka 230ml á 

1,10 €, pričom bolo zistené, že v deň začatia akcie sa vyššie uvedené výrobky  v kontrolovanej 

prevádzke v priamej ponuke pre spotrebiteľov nenachádzali. Predávajúci tak v rozpore s 

odbornou starostlivosťou uvádzal nesprávnu, resp. nepravdivú informáciu o existencii  



produktov v akciovej ponuke, ktorá bola spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za 

následok, že tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím 

predávajúci porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky; 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci 

povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď v čase kontroly vykonanej dňa 

03.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Revúcka 2590/14, Košice – Pereš bolo zistené, že 

3 druhy výrobkov (Perlenka grgáčik SONG 8g, Deva orange 37g a Lentilky 38g) neboli 

označené cenou, pričom cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená;   

 

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

predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v čase 

kontroly vykonanej dňa 03.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Revúcka 2590/14,                           

Košice – Pereš, sa v ponuke na predaj nachádzalo 8 druhov výrobkov (Solčanka zleninové 

ochucovadlo 250g, Tatrakon rastlinná nátierka Frederika 75g, Tatrakon rastlinná nátierka 

Matilda 75g, mak mletý termostabilizovaný Dr.ENSA 200g, mletá zmes s vlašskými orechami 

Dr.ENSA 200g, horčica Kremžská St. Nicolaus 340g, Maresi originál 250g, 236ml,                             

Zeko prípravok na nakladanie zeleniny 100g), ktoré neboli označené predajnou cenou a 

jednotkovou cenou a 10 druhov výrobkov (kompót Ananás kúsky Natur Farm 565g (pevný 

podiel 340g) á 1,99 €, nesprávna jednotková cena: 3,522 €, správna jednotková cena: 5,852 €, 

kompót slivkový Natur Farm 700g (pevný podiel 365g) á 1,79 €, nesprávna jednotková cena: 

2,557 €, správna jednotková cena: 4,904 €, kompót mango Natur Farm 425g (pevný podiel 

230g) á 2,39 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 11,274 €, správne uvedená jednotková 

cena: 10,391 €, kukurica sladká novofruct 150g á 0,75 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 

3,538 €, správne uvedená jednotková cena: 5,357 €, tuniak vo vlastnej šťave Hamé 185g (pevný 

podiel 130g) á 1,39 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 7,514 €, správne uvedená 

jednotková cena: 10,692 €, tuniak drvený v oleji Gianna 185g (pevný podiel 130g) á 1,09 €, 

nesprávne uvedená jednotková cena: 8,074 €, správne uvedená jednotková cena: 8,384 €, 

sleďové filety v rastlinnom oleji Ryba 170g (pevný podiel 102g) á 1,79€, nesprávne uvedená 

jednotková cena: 10,529 €, správne uvedená jednotková cena: 17,549 €, sleďové filety 

v paradajkovej omáčke Ryba 170g (pevný podiel 85g) á 1,79 €, nesprávne uvedená jednotková 

cena: 10,529 €, správne uvedená jednotková cena: 21,058 €, údené šproty Gianna 160g, (pevný 

podiel 112g) á 1,19 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 10,818 €, správne uvedená 

jednotková cena: 10,625 €, lahôdková kukurica Lumarkt 400g (pevný pdoiel 220g) á 0,99 €, 

nesprávne uvedená jednotková cena: 3,474 €, správne uvedená jednotková cena: 4,500 €), u 

ktorých jednotková cena nebola uvedená správne, 

 

 

                                                                   p o k u t u 

 

vo výške  600,- eur  slovom  šesťsto 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 – 00930822. 
 

  

 

 

 



       O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 02.06.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: 

Potraviny CBA, Špitálska 25, Michalovce a dňa 03.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, 

Revúcka 2590/14, Košice – Pereš, zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, evidovaného 

správnym orgánom pod č. 293/2022. 

 

Kontrolou vykonanou dňa 02.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Špitálska 25, 

Michalovce bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu podľa § 4 ods. 2 

písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. 

a) a písm. b), § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona č.  250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a 

o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane spotrebiteľa“),   keď účastník konania ako  predávajúci prostredníctvom 

reklamného letáku platného od 02.06.2022 do 15.06.2022 informoval spotrebiteľov o akciovej 

ponuke výrobkov – CBA snack guľky syrové kukuričné 60g á 0,39 €, utopence premium 660g 

á 2,69 €, veľko – popovický Kozel Mistruv ležák 0,5l á 0,69 €, OREO BANADAS 41g á 0,45 €, 

Nescafé 2v1 10x8 16,5g á 1,49 €, Tatrakon rastlinná nátierka Francúzska 75g á 0,65 € a Maresi 

Viedenská ľadová káva, vanilka 230ml á 1,10 €, pričom bolo zistené, že v deň začatia akcie sa 

vyššie uvedené výrobky v kontrolovanej prevádzke v priamej ponuke pre spotrebiteľov 

nenachádzali. Predávajúci tak v rozpore s odbornou starostlivosťou uvádzal nesprávnu, resp. 

nepravdivú informáciu o existencii produktov v akciovej ponuke, ktorá bola spôsobilá uviesť 

spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak neurobil, čím predávajúci porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky. 

 

Kontrolou vykonanou dňa 03.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Revúcka 2590/14, 

Košice – Pereš, bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 14 zákona, v zmysle ktorého je 

predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť 

výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, keď v čase kontroly bolo 

zistené, že 3 druhy výrobkov (Perlenka grgáčik SONG 8g, Deva orange 37g a Lentilky 38g) 

neboli označené cenou, pričom cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená.   

 

Zároveň bolo kontrolou vykonanou dňa 03.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny CBA, Revúcka 

2590/14, Košice – Pereš, zistené porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v 

čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 8 druhov výrobkov (Solčanka zleninové 

ochucovadlo 250g, Tatrakon rastlinná nátierka Frederika 75g, Tatrakon rastlinná nátierka 

Matilda 75g, mak mletý termostabilizovaný Dr.ENSA 200g, mletá zmes s vlašskými orechami 

Dr.ENSA 200g, horčica Kremžská St. Nicolaus 340g, Maresi originál 250g, 236ml,                              

Zeko prípravok na nakladanie zeleniny 100g), ktoré neboli označené predajnou cenou a 

jednotkovou cenou a 10 druhov výrobkov (kompót Ananás kúsky Natur Farm 565g (pevný 

podiel 340g) á 1,99 €, nesprávna jednotková cena: 3,522 €, správna jednotková cena: 5,852 €, 

kompót slivkový Natur Farm 700g (pevný podiel 365g) á 1,79 €, nesprávna jednotková cena: 

2,557 €, správna jednotková cena: 4,904 €, kompót mango Natur Farm 425g (pevný podiel 

230g) á 2,39 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 11,274 €, správne uvedená jednotková 

cena: 10,391 €, kukurica sladká novofruct 150g á 0,75 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 

3,538 €, správne uvedená jednotková cena: 5,357 €, tuniak vo vlastnej šťave Hamé 185g (pevný  

 



podiel 130g) á 1,39 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 7,514 €, správne uvedená 

jednotková cena: 10,692 €, tuniak drvený v oleji Gianna 185g (pevný podiel 130g) á 1,09 €, 

nesprávne uvedená jednotková cena: 8,074 €, správne uevdená jednotková cena: 8,384 €, 

sleďové filety v rastlinnom oleji Ryba 170g (pevný podiel 102g) á 1,79 €, nesprávne uvedená 

jednotková cena: 10,529 €, správne uvedená jednotková cena: 17,549 €, sleďové filety 

v paradajkovej omáčke Ryba 170g (pevný podiel 85g) á 1,79 €, nesprávne uvedená jednotková 

cena: 10,529 €, správne uvedená jednotková cena: 21,058 €, údené šproty Gianna 160g, (pevný 

podiel 112g) á 1,19 €, nesprávne uvedená jednotková cena: 10,818 €, správne uvedená 

jednotková cena: 10,625 €, lahôdková kukurica Lumarkt 400g (pevný pdoiel 220g) á 0,99 €, 

nesprávne uvedená jednotková cena: 3,474 €, správne uvedená jednotková cena: 4,500 €), pri 

ktorých jednotková cena nebola uvedená správne. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona. 

Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 25.07.2022 

doručeným 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 pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 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. 

 

Kontrola vykonaná v prevádzkarni: Potraviny CBA, Špitálska 25, Michalovce, dňa 02.06.2022 

bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej 

kontroly vedúcej prevádzkarne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že 

zistené nedostatky berie na vedomie. Kontrola vykonaná v prevádzkarni: Potraviny CBA, 

Revúcka 2590/14, Košice - Pereš, dňa 03.06.2022  bola toho istého dňa ukončená prerokovaním 

a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly vedúcej prevádzkarne, ktorí do 

vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že  záznam z kontroly odovzdá nadriadeným. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

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

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

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

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom   č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

http://www.slovensko.sk/


V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie.  

V zmysle § 7 ods. 2 zákona sa obchodná praktika považuje za nekalú ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona sa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie 

osobitnej cenovej výhody. 

 

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

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

                                                             

Podľa § 2 písm. za) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých 

ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku. 

 

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

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

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

 

Podľa § 14 zákona je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.  

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie zákazu a povinnosti vyplývajúcich z vyššie citovaných 

ustanovení zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, keďže v čase kontroly dňa 02.06.2022 

v prevádzkarni: Potraviny CBA, Špitálska 25, Michalovce bolo zistené, že účastník konania 

ako predávajúci v rozpore s odbornou starostlivosťou uvádzal nesprávnu, resp. nepravdivú 

informáciu o existencii produktov v akciovej ponuke (CBA snack guľky syrové kukuričné 60g 

á 0,39 €, utopence premium 660g á 2,69 €, veľko – popovický Kozel Mistruv ležák 0,5l                              

á 0,69 €, OREO BANADAS 41g á 0,45 €, Nescafé 2v1 10x8 16,5g á 1,49 €, Tatrakon rastlinná 

nátierka Francúzska 75g á 0,65 € a Maresi Viedenská ľadová káva, vanilka 230ml á 1,10 €), 

keďže uvedené produkty sa v čase kontroly v kontrolovanej prevádzkarni nenachádzali a takéto 

konanie účastníka konania bolo spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu a mať za následok, že 

tento urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím predávajúci porušil 

zákaz používať nekalé obchodné praktiky.  

 

 



Kontrolou vykonanou dňa 03.06.2022 bolo zistené, že v čase kontroly sa v prevádzkarni: 

Potraviny CBA, Revúcka 2590/14, Košice – Pereš, nachádzali 3 druhy výrobkov, ktoré  neboli 

označené cenou, pričom cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená, 8 druhov 

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

ktoré neboli označené správnou jednotkovou cenou.  

 

Účastník konania teda v uvedenom prípade nekalej praktiky konal v hrubom rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k uvedeným výrobkom. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, 

že účastník konania pri vyššie uvedených výrobkoch uvádzaním nesprávnej informácie 

o existencii výrobkov v kontrolovanej prevádzkarni tak ako to sám deklaroval v reklamnom 

letáku platnom od 02.06.2022 do 15.06.2022 uvádzal spotrebiteľov do omylu, čo mohlo 

ovplyvniť ich ekonomické správanie. 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom. Keďže sa 

účastník konania k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol skutkový stav zistený v čase 

kontroly. 

 

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.  

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. 

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

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.  

 

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

so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

   

 

 



V zmysle § 24 ods.1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru 

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa alebo § 26 pokutu                    

do 66 400 eur, pričom za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu                    

do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie 

povinností ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné 

a teda nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán 

rozhodol o uložení sankcie 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 zákazu a povinnosti, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinnosti vzhľadom na používanie nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k existencii 7 druhov výrobkov ako bolo uvedené v akciovom letáku 

platnom od 02.06.2022 do 15.06.2022 a vzhľadom na nesplnenie povinnosti informovať o cene 

pri 3 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj a vzhľadom na nesplnenie 

povinnosti označiť 8 druhov výrobkov predajnou cenou a jednotkovou cenou a 10 druhov 

výrobkov správnou jednotkovou cenou.   

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že 

používanie klamlivej obchodnej praktiky je všeobecne považované za závažný zásah do práv 

spotrebiteľa chránených zákonom, keďže jeho možným dôsledkom je priame poškodenie 

ekonomických záujmov spotrebiteľa pri uskutočnení obchodnej transakcie ovplyvnenej 

poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných informácií. Klamlivé konanie spočívajúce 

v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť 

ekonomické správanie sa spotrebiteľa, keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak (v prípade poskytnutia správnych a pravdivých 

informácií) neurobil. Správny orgán zdôrazňuje, že informácia o existencii výrobkov v akciovej 

ponuke, je jednou z podstatných informácií, ktoré spotrebiteľ zohľadňuje pri svojom 

rozhodovaní o obchodnej transakcii, pričom v prípade uvedenia akciovej ponuky výrobkov 

(v reklamnom letáku platnom  od 02.06.2022 do 15.06.2022), ak v skutočnosti dané výrobky 

nie sú v deň začatia akcie dostupné v predajni pre spotrebiteľov, dochádza ku zavádzaniu 

spotrebiteľa, čím je ovplyvňované aj jeho ekonomické správanie. Spotrebiteľ totiž na základe 

informácie poskytnutej v reklamnom letáku v domnení, že ponúkané výrobky si u 

predávajúceho zakúpi, vynaloží čas a finančné prostriedky v záujme dostavenia sa do predajne 

a zakúpenia si predmetných výrobkov. Preto je takéto konanie o to závažnejšie, keď v jeho 

dôsledku dochádza k porušeniu ekonomického záujmu spotrebiteľa. 

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

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

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj rozsah zistených nedostatkov, ktorý 

nemožno považovať za zanedbateľný ako aj celkový počet dotknutých výrobkov. 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie 

a na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení 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. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-26


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: OMIDA, spol. s r.o, sídlo: Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO:                     

31 715 362, na základe kontroly vykonanej dňa 09.06.2022 v prevádzkarni: Potraviny KLAS, 

OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice a na základe kontroly vykonanej dňa 09.06.2022 

v prevádzkarni Potraviny KLAS, Hemerkova 39, Košice,  

 

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

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého predávajúci nesmie 

používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne 

informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže 

uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 

písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 09.06.2022 

v prevádzkarni Potraviny KLAS, OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice, bolo zistené, že pri                          

3 druhoch výrobkov bola predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola cena 

evidovaná v cenovej evidencii v ERP, a to konkrétne:  

- Kubík 100 percentné pyré hruška-banán 100g: predajná cena uvedená na cenovke 

umiestnenej na regáli pred výrobkom: 0,55 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii                        

(v ERP): 0,59 €, 

- Milka Oreo originál tyčinka 37g: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli 

pred výrobkom: 0,49 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 0,55 €, 



- Prací gél Bupi 1,5l: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred výrobkom: 

4,19 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 4,49 €, čím došlo k naplneniu 

znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické 

správanie spotrebiteľa; 

 

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

predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v čase 

kontroly vykonanej dňa 09.06.2022 v prevádzkarni Potraviny KLAS, Hemerkova 39, Košice, 

sa v ponuke na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov (vatové tyčinky FRESHNESS 200ks                               

á 0,69 €, vatové tyčinky BELLA 200ks á 1,09 €, vatové tyčinky BEL 160ks á 1,19 € a servítky 

ADESSO 150g á 0,89 €), ktoré neboli označené jednotkovou cenou a 5 druhov výrobkov 

(kompót višňový NARTUR FARM 700g (pevný podiel 350g), predajná cena uvedená na 

cenovke: 2,09 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 5,72 €, cena po prepočítaní: 5,97 €, 

zelené olivy HUTESA 180g (pevný podiel 70g), predajná cena uvedená na cenovke: 0,59 €, 

jednotková cena uvedená na cenovke: 3,27 €, cena po prepočítaní: 8,43 €, SHAN SHI klíčky 

330g (pevný podiel 180g), predajná cena uvedená na cenovke: 2,19 €, jednotková cena uvedená 

na cenovke: 6,63 €, cena po prepočítaní: 12,17 €, SHAN SHI bambus 330g (pevný podiel 180g), 

predajná cena uvedená na cenovke: 2,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 6,63 €, cena 

po prepočítaní: 12,17 €, fazuľové struky NOVOFRUCT 660g (pevný podiel 350g), predajná 

cena uvedená na cenovke: 1,39 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 4,63 €, cena po 

prepočítaní: 3,97 €), ktoré boli označené nesprávnou jednotkovou cenou,   

 

 

                                                                   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 – 01010822. 
 

 

  

       O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 09.06.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: 

Potraviny KLAS, OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice a v prevádzkarni Potraviny KLAS, 

Hemerkova 39, Košice.  

 

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu 

podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, v zmysle ktorého predávajúci nesmie používať nekalú 

obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o 

obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto 

nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu 

priemerného spotrebiteľa v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 

4, § 8 ods. 1 zákona, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 09.06.2022 v prevádzkarni Potraviny 

KLAS, OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice, bolo zistené, že pri 3 druhoch výrobkov bola 

predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v 

ERP, a to konkrétne:  



- Kubík 100 percentné pyré hruška-banán 100g: predajná cena uvedená na cenovke 

umiestnenej na regáli pred výrobkom: 0,55 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii                       

(v ERP): 0,59 €, 

- Milka Oreo originál tyčinka 37g: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli 

pred výrobkom: 0,49 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 0,55 €, 

- Prací gél Bupi 1,5l: predajná cena uvedená na cenovke umiestnenej na regáli pred výrobkom: 

4,19 €, predajná cena uvedená v cenovej evidencii (v ERP): 4,49 €, čím došlo k naplneniu 

znakov klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické 

správanie spotrebiteľa. 

 

Zároveň bolo kontrolou vykonanou dňa 09.06.2022 v prevádzkarni Potraviny KLAS, 

Hemerkova 39, Košice, zistené porušenie povinnosti podľa § 14a ods. 1 zákona, v zmysle 

ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou, keď v 

čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali 4 druhy výrobkov (vatové tyčinky FRESHNESS 

200ks á 0,69 €, vatové tyčinky BELLA 200ks á 1,09 €, vatové tyčinky BEL 160ks á 1,19 € 

a servítky ADESSO 150g á 0,89 €), ktoré neboli označené jednotkovou cenou a 5 druhov 

výrobkov (kompót višňový NARTUR FARM 700g (pevný podiel 350g), predajná cena uvedená 

na cenovke: 2,09 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 5,72 €, cena po prepočítaní: 5,97 €, 

zelené olivy HUTESA 180g (pevný podiel 70g), predajná cena uvedená na cenovke: 0,59 €, 

jednotková cena uvedená na cenovke: 3,27 €, cena po prepočítaní: 8,43 €, SHAN SHI klíčky 

330g (pevný podiel 180g), predajná cena uvedená na cenovke: 2,19 €, jednotková cena uvedená 

na cenovke: 6,63 €, cena po prepočítaní: 12,17 €, SHAN SHI bambus 330g (pevný podiel 180g), 

predajná cena uvedená na cenovke: 2,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 6,63 €, cena 

po prepočítaní: 12,17 €, fazuľové struky NOVOFRUCT 660g (pevný podiel 350g), predajná 

cena uvedená na cenovke: 1,39 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 4,63 €, cena po 

prepočítaní: 3,97 €), ktoré boli označené nesprávnou jednotkovou cenou.   

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku tohto 

rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona.  

Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania na podnet správneho orgánu začaté správne 

konanie o uložení pokuty podľa § 24 zákona, oznámené mu listom zo dňa 26.07.2022 

doručeným prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 27.07.2022.  

 

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

mal účastník konania pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa ku kontrolou zistenému 

skutkovému stavu, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Účastník konania toto svoje 

procesné právo využil a k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí 

správneho konania, sa v lehote stanovenej správnym orgánom vyjadril. 

 

Dňa 28.07.2022 bolo do elektronickej schránky Inšpektorátu doručené vyjadrenie k oznámeniu 

o začatí správneho konania, v ktorom účastník konania uviedol, že uvedené skutočnosti ho 

mrzia a aj napriek úsiliu označovať všetky druhy tovaru správnou a aktuálnou informáciou 

o cene sa stane, že nedopatrením sa cenovka zle vyhotoví, opomenie sa zmeniť resp. sa zamení, 

či nastane chyba nedopatrením pri písaní. Uvedené pochybenia sú spôsobené najmä tým, že 

v prevádzkach ponúka spotrebiteľom široký sortiment výrokov, to znamená, že na predajni sa 

nachádza niekoľko tisíc druhov tovaru. Pri takom veľkom počte tovaru nie je možné ustrážiť, 

aby každý jeden druh tovaru bol označený bez chyby a to aj pri najlepšej vôli a snahe 

zamestnancov. Ceny sa často menia aj v závislosti od rôznych letákových, či iných akcií a preto 

sa musia cenovky pravidelne meniť,, čo môže byť dôvodom toho, že sa stane manipulačná 

chyba. Ďalej účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, že kontrolou zistené pochybenie 

http://www.slovensko.sk/


obratom odstránil a následne aj zvýšil kontrolu na odstraňovanie týchto nedostatkov a poučil 

zamestnancov o tom, že každý jeden druh tovaru musí byť označený správnou informáciou 

o cene ako aj informáciou o jednotkovej cene, aby nedochádzalo k porušeniu zákona o ochrane 

spotrebiteľa.  Na základe týchto skutočností účastník konania požiadal o zváženie okolností, za 

ktorých mohlo dôjsť k zistených nedostatkom, na charakter zavinenia, na množstvo sortimentu 

a na možnosti jeho ovplyvnenia, že nešlo o úmyselne zavinenie a teda navrhol správnemu 

orgánu, aby uvedené skutočnosti zohľadnil pri rozhodovaní.  

 

Kontrola vykonaná v prevádzkarni: Potraviny KLAS, OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice bola 

toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej 

kontroly manažérke predajne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že 

o zistených nedostatkoch bude informovať vedenie. Kontrola vykonaná v prevádzkarni 

v prevádzkarni Potraviny KLAS, Hemerkova 39, Košice, Kráľovský Chlmec dňa 09.06.2022  

bola toho istého dňa ukončená prerokovaním a odovzdaním inšpekčného záznamu z vykonanej 

kontroly vedúcej predajne, ktorá do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu uviedla, že 

o výsledku kontroly bude informovať nadriadených. 

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Povinnosťou 

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

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

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

zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci objektívne, t.j. bez ohľadu na zavinenie, 

zodpovedá za výsledok.  

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom   č. 

128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie.  

V zmysle § 7 ods. 2 zákona sa obchodná praktika považuje za nekalú ak 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9. 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona sa obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie 

osobitnej cenovej výhody. 



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

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

                                                             

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

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

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

 

Vykonanými kontrolami bolo porušenie zákazu a povinnosti vyplývajúcich z vyššie citovaných 

ustanovení zákona spoľahlivo a dostatočne preukázané, keďže v čase kontroly dňa 09.06.2022 

sa v prevádzkarni: Potraviny KLAS, OC Cottbus, Požiarnická 6, Košice  nachádzali 3 druhy 

výrobkov u ktorých boli uvádzané nesprávne informácie o cene, čím došlo k naplneniu znakov 

klamlivého konania vo vzťahu k cene, ktoré je spôsobilé ovplyvniť ekonomické správanie 

spotrebiteľa a v čase kontroly dňa 09.06.2022 sa v prevádzkarni: Potraviny KLAS,                        

Hemerkova 39, Košice nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou 

a 5 druhov výrobkov, ktoré boli označené nesprávnou jednotkovou cenou.  

 

Účastník konania teda v uvedenom prípade nekalej praktiky konal v hrubom rozpore 

s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi 

a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k uvedeným výrobkom, a to tým, že informácia o cene výrobkov deklarovaná na 

cenovke bola nižšia alebo rozdielna ako cena výrobkov evidovaná v cenovej evidencii. Rozpor 

s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedených 

výrobkoch mohol uviesť spotrebiteľa do omylu nesprávnou informáciou o cene predmetných 

výrobkov. 

 

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. Z obsahu vyjadrenia účastníka konania 

k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 28.07.2022 vyplynulo, že nedostatky odstránil. 

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. 

 

Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

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.  

 



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

so stavom vyžadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vyhodnotený ako stav 

protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.     

 

V zmysle § 24 ods.1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru 

výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa alebo § 26 pokutu                    

do 66 400 eur, pričom za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu                    

do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Keďže kontrolou zistené a preukázané porušenie 

povinností ustanovených zákonom v danom prípade nemožno považovať za menej závažné 

a teda nenastali predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 24 ods.6 zákona, správny orgán 

rozhodol o uložení sankcie 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 zákazu a povinnosti, spôsob a následky porušenia 

zákazu a povinnosti vzhľadom na používanie nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k cene pri 3 druhoch výrobkov a vzhľadom a nesplnenie povinnosti označiť 

4 druhy výrobkov jednotkovou cenou a 5 druhov výrobkov správnou jednotkovou cenou. 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými 

ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.  

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie klamlivej obchodnej praktiky je 

všeobecne považované za závažný zásah do práv spotrebiteľa chránených zákonom, keďže jeho 

možným dôsledkom je priame poškodenie ekonomických záujmov spotrebiteľa pri uskutočnení 

obchodnej transakcie ovplyvnenej poskytnutím nepravdivých, prípadne mylných informácií, 

a to predovšetkým vo vzťahu k cene výrobku. Informácia o cene výrobku je totiž jedným 

z najdôležitejších faktorov, na základe  ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje o obchodnej 

transakcii. Klamlivé konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnej, nepravdivej informácie 

o cene výrobkov je tak spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie sa spotrebiteľa, 

keďže môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

(v prípade poskytnutia správnych a pravdivých informácií) neurobil.  

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

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

a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj rozsah zistených nedostatkov, ktorý 

nemožno považovať za zanedbateľný ako aj celkovú hodnotu dotknutých výrobkov.  Na druhej 

strane však zohľadnil správny orgán aj snahu účastníka konania o odstránenie nedostatkov 

zistených vykonanou kontrolou. 

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

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého jedným z chránených práv spotrebiteľa je právo na informácie 

a na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie vzhľadom na zistené 

nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán, po zohľadnení 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. 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20200721.html#paragraf-26


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: BAI HUI, s.r.o., sídlo: Vyšná úvrať 533/2, 040 14 Košice, IČO: 

48 184 268, kontrola vykonaná v prevádzkarni: CHEN XI – textil, obuv, hračky, Letná 32, 

Spišská Nová Ves, dňa 14.06.2022,  

 

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 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 (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

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

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku, keď účastník konania na trhu sprístupnil 

a v čase kontroly na predaj ponúkal 4 druhy hračiek (11 ks sada farbičiek a ceruziek 12 ks                      

á 3,50 €, 10 ks sada farbičiek a ceruziek 24 ks á 4,50 €, 2 ks sada farbičiek a ceruziek 12 ks                  

á 3,95 € a 12 ks sada pečiatok na papier á 1,00 €) v celkovej hodnote 103,40 €, napriek tomu, 

že s hračkami neboli dodané bezpečnostné upozornenia (krátka informácia o osobitnom 

nebezpečenstve vzhľadom na obmedzenie veku používateľa hračky) v štátnom jazyku, 

 

 



                                                                   p o k u t u 

 

vo výške  800,- eur  slovom   osemsto 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 – 01100822. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 14.06.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

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

textil, obuv, hračky, Letná 32, Spišská Nová Ves. O výkone kontroly bol v ten istý deň spísaný 

inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný zamestnancovi kontrolovanej osoby 

(ďalej len „účastník konania“). 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

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

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

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku, keď v čase kontroly na predaj ponúkal 

4 druhy hračiek v celkovej hodnote 103,40 €, pri ktorých bolo kontrolou zistené, že s hračkami 

neboli dodané bezpečnostné upozornenia (krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve 

vzhľadom na obmedzenie veku používateľa hračky) v štátnom jazyku.  

 

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

výrobkov:  

 11 ks sada farbičiek a ceruziek 12 ks á 3,50 €, na hračke boli uvedené informácie:                          

ITEM NO: ZY-16748, made in China, údaje o výrobcovi a dovozcovi. Informácia o osobitnom 

nebezpečenstve nebola uvedená v štátnom jazyku, keď bolo uvedené: „CHOKING HAZARD- 

SMALL PARTS. Not for children under 3 years.“, 

 10 ks sada farbičiek a ceruziek 24 ks á 4,5 0€, na hračke boli uvedené informácie:                         

ITEM NO: ZY-16745, made in China, údaje o výrobcovi a dovozcovi. Informácia o osobitnom 

nebezpečenstve nebola uvedená v štátnom jazyku, keď bolo uvedené: „CHOKING HAZARD- 

SMALL PARTS. Not for children under 3 years.“, 

 2 ks sada farbičiek a ceruziek 12 ks á 3,9 5€, na hračke boli uvedené informácie:                         

ITEM NO: ZY-16750, made in China, údaje o výrobcovi a dovozcovi. Informácia o osobitnom 

nebezpečenstve nebola uvedená v štátnom jazyku, keď bolo uvedené: „CHOKING HAZARD- 

SMALL PARTS. Not for children under 3 years.“, 

 12 ks sada pečiatok na papier á 1,00 €, na hračke boli uvedené informácie: ITEM NO:                           

ZY-16748, made in China, údaje o výrobcovi a dovozcovi. Informácia o osobitnom 

nebezpečenstve nebola uvedená v štátnom jazyku, keď bolo uvedené: „CAUTION:  This 

product contains small parts. Not suitable for children under 3 yrs“,. 

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 22.07.2022, doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 26.07.2022.  

 

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. 

 

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. 
 

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 4 druhy hračiek, napriek tomu, že s hračkami neboli dodané bezpečnostné 

upozornenia (krátka informácia o osobitnom nebezpečenstve vzhľadom na obmedzenie veku 

používateľa hračky) v štátnom 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.  

http://www.slovensko.sk/


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 4 druhy hračiek v celkovej hodnote 103,40 €, na 

trhu, ak s hračkou nie sú dodané bezpečnostné upozornenia v štátnom jazyku. 

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 sú dodané bezpečnostné 

upozornenia v štátnom jazyku, vrátane bezpečnostného upozornenia o obmedzení veku 

používateľa hračky a krátkej informácie o osobitnom nebezpečenstve, pre ktoré je obmedzený 

vek dieťaťa ako používateľa hračky. Správny orgán vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, 

že ponuka hračiek v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi bez 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 a to 

najmä informácií o vekovom obmedzení používateľa hračky. 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. 

 

Správny orgán zároveň pri určovaní výšky pokuty prihliadol v zmysle § 23 ods. 5 zákona 

o bezpečnosti hračiek na skutočnosť, že účastník konania opakovane porušil povinnosti uložené 

podľa tohto zákona, keď Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj, ako príslušný správny orgán už uložil účastníkovi konania Rozhodnutím č. 

W/0148/08/21 zo dňa 03.12.2021 pokutu podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti 

hračiek a to pre porušenie § 7 ods. 1 písm. b), c) a § 7 ods. 2 písm. e). 

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek horná hranica sadzby pokuty podľa 

odseku 1 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený zástupca alebo 

distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta 

orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


