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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: VEMI Gift s.r.o., sídlo: Rázusova 49, 040 01 Košice, IČO:                           

45 972 923, na základe kontroly vykonanej dňa 28.06.2022 v sídle Inšpektorátu Slovenskej 

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

 

pre porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého na trhu možno ponúkať a predávať len 

bezpečné výrobky, keď účastník konania v postavení dodávateľa dodal do prevádzkarne 

PINKY CLUB – bižutéria, doplnky, OC Galéria, Toryská 5, Košice 4 ks výrobku: Náušnice 

zlatej farby s čírymi kameňmi. Pri kontrole vykonanej inšpektormi dňa 13.04.2022 v uvedenej 

prevádzkarni bola za účelom došetrenia bezpečnosti výrobku odobratá vzorka - 4 ks výrobku 

Náušnice zlatej farby s čírymi kameňmi z dôvodu vyššieho obsahu ťažkých kovov nameraných 

pomocou röntgenového spektrometra. Z výsledkov skúšok vykonaných VÚTCH-CHEMITEX 

spol. s.r.o., skúšobné laboratóriá akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii                 

č. S-068, Rybníky 954, Žilina, zdokumentovaných v Protokole o skúškach č. 49/2022                            

zo dňa 31.05.2022, vyplynulo, že odobratá vzorka: Náušnice zlatej farby s čírymi kameňmi nie 

je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií 

(REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých 

nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenia olova, niklu, kadmia). Výrobok 

obsahoval nadlimitné hodnoty olova, niklu a kadmia a preto ako nebezpečný výrobok 

predstavuje pre spotrebiteľov vážne riziko, 

 



                                                                    p o k u t u 

 

vo výške  2.000,- eur  slovom  dvetisíc eur.  

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

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

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01230822. 

 

  

 

         O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 28.06.2022 bola inšpektormi vykonaná kontrola v sídle Inšpektorátu. O výkone kontroly 

bol spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný konateľovi spoločnosti. 

Zároveň bol konateľovi spoločnosti odovzdaný aj originál Protokolu o skúškach č. 49/2022 

s dátumom vydania 31.05.2022, ktorý vypracoval VÚTCH-CHEMITEX spol. s.r.o., Rybníky 

954, Žilina.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti 

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

výrobky, keď účastník konania v postavení dodávateľa dodal do prevádzkarne PINKY CLUB 

– bižutéria, doplnky, OC Galéria, Toryská 5, Košice výrobok: Náušnice zlatej farby s čírymi 

kameňmi. Pri kontrole vykonanej inšpektormi SOI dňa 13.04.2022 v uvedenej prevádzkarni 

bola za účelom  preverenia bezpečnosti odobratá vzorka - 4 ks výrobku Náušnice zlatej farby 

s čírymi kameňmi z dôvodu vyššieho obsahu ťažkých kovov nameraných pomocou 

röntgenového spektrometra.  

 

Z výsledkov skúšok akreditovaného skúšobného laboratória VÚTCH-CHEMITEX spol. s.r.o., 

Rybníky 954, Žilina vyplynulo, že odobratá vzorka: Náušnice zlatej farby s čírymi kameňmi nie 

je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií 

(REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých 

nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenia olova, niklu, kadmia). Výrobok 

obsahoval nadlimitné hodnoty olova, niklu a kadmia a preto ako nebezpečný výrobok 

predstavuje pre spotrebiteľov vážne riziko. 

 

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie zákona, citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako dodávateľ v zmysle § 2 

písm. e) zákona. Z uvedeného dôvodu bolo voči účastníkovi konania začaté správne konanie, 

oznámené mu listom zo dňa 28.09.2022 doručeným do elektronickej schránky účastníka 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 03.10.2022.  

 

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

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

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

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

stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

Dňa 28.06.2022 uviedol konateľ spoločnosti vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu, že 

jediným odberateľom je len firma PINKY CLUB, Toryská 5 KE, kde dodali 4 ks nebezpečného 

výrobku. Výrobky boli dodané z firmy PUBLICIDAD s.r.o. Košice v počte 4 ks. Posledná 



dodávka od tejto firmy bola z roku 2018. K stavu zásob na prevádzke v Košiciach a v Nitre 

uviedol, že nedošlo k odpredaju žiadneho z kontrolovaných výrobkov ani nebezpečného 

výrobku. Podotkol, že ku každému predanému tovaru prikladá leták, ktorý má všetky 

požadované informácie o výrobku, pričom v Nitre inšpektori tento leták nebrali na vedomie. 

Všetky nedostatky odstránil a prikladá nálepky s informáciami – artiklami, ktoré priniesol pri 

predvolaní.  

 

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

protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia účastník konania zodpovedá. Inšpektori 

SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. 

dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa 

alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa.  

 

V zmysle vyššie uvádzaných kontrolných zistení vyššie uvedený výrobok nespĺňal požiadavky 

bezpečného výrobku podľa § 2 ods. g) zákona a teda predstavoval vážne riziko pre 

spotrebiteľov.  

 

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

uvedené v § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

V zmysle § 2 písm. g) zákona bezpečným výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý za bežných alebo 

rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po 

dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa 

alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia 

len minimálne nebezpečenstvo a svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa 

osobitného predpisu. 

 

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

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

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

výrobok dodáva. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods.1 zákona 

spoľahlivo preukázané, pričom kontrolou zistený skutkový stav vo svojom vyjadrení vo 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu nepoprel ani samotný účastník konania. Podľa dokladov 

(Faktúra č. 21005 zo dňa 01.08.2021, Dodací list – daňový doklad č: 5 zo dňa 01.08.2021), 

predložených orgánu dohľadu dňa 14.04.2022 v súvislosti s kontrolou vykonanou 

u predávajúceho (UNIFORM PINKY s.r.o. Rázusova 49, 040 01 Košice – mestská časť Juh, 

IČO: 52057470) v prevádzkarni PIKNKY CLUB – bižutéria, doplnky, OC Galéria, Toryská 5, 

Košice, kde bola odobratá vzorka inkriminovaného výrobku - Náušnice zlatej farby s čírymi 

kameňmi,  bol predmetný výrobok dňa 01.08.2021 dodaný spoločnosti UNIFORM                   

PINKY s.r.o. (od 26.05.2022 Automotive Trade s.r.o.).  Podľa vyjadrenia konateľa účastníka 

konania, obsiahnutého vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.06.2022, jediným 

odberateľom je len firma PINKY CLUB, Toryská 5, Košice, kde dodal 4 ks nebezpečného 

výrobku.   

Pri kontrole vykonanej inšpektormi dňa 13.04.2022 v predmetnej prevádzkarni  - PINKY 

CLUB, Toryská 5, Košice, bola odobratá vzorka - 4 ks výrobku Náušnice zlatej farby s čírymi 

kameňmi, z dôvodu vyššieho obsahu ťažkých kovov, nameraných pomocou röntgenového 

spektrometra, keď obsah nameraných kovov pomocou röntgenového spektrometra                                 



bol nasledovný: Al: 1,96% (+/- 0,42), P: 0,137% (+/- 0,023), Cu: 79,41% (+/- 0,36),                                     

Zn: 0,624% (+/- 0,034), Cd: 17,87% (+/- 0,14).  

Z výsledkov skúšok vykonaných akreditovanými skúšobnými laboratóriami                                        

VÚTCH-CHEMITEX spol. s.r.o., Rybníky 954, Žilina, zdokumentovanými v Protokole 

o skúškach č. 49/2022 zo dňa 31.05.2022 vyplynulo, že odobratá vzorka: Náušnice zlatej farby 

s čírymi kameňmi, nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh 

a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenia olova, niklu, 

kadmia). Výrobok obsahoval nadlimitné hodnoty olova, niklu a kadmia a preto ako nebezpečný 

výrobok predstavuje pre spotrebiteľov vážne riziko. 

 

V nariadení REACH sú stanovené limitné hodnoty ťažkých kovov, ktoré môže bižutéria 

obsahovať. Olovo (Pb) je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale 

v niektorých prípadoch aj cez porušenú kožu a hromadí sa v tele. Olovo môže ovplyvniť všetky 

orgánové systémy a môže mať aj chronické dopady na zdravie spotrebiteľov.  Preto sa nesmie 

uviesť na trh ani použiť v žiadnej jednotlivej časti šperkových výrobkov (poznámka: pojem 

„šperkové výrobky“ zahŕňa šperky, imitácie šperkov ale aj vlasové doplnky – náramky, 

náhrdelníky, prstene, náramkové hodinky a doplnky nosené na zápästí, brošne a manžetové 

gombíky), ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných, pričom 

v prípade odobratej vzorky výrobku dodaného účastníkom konania bolo nameraných                    

0,0924% hm. Nikel (Ni) sa nesmie použiť v žiadnych upínacích predmetoch, ktoré sa vkladajú 

do prepichnutých uší alebo iných prepichnutých častí ľudského tela, okrem prípadov, keď je 

miera uvoľňovania niklu v týchto predmetoch menšia ako 0,2 μg/cm²/týždeň (migračný limit), 

pričom nameraných bolo 0,2752[μg/cm2/týždeň]. Nikel je silný alergén, ktorý môže u 

niektorých spotrebiteľov vyvolať kožné reakcie ako tzv. niklový ekzém, vyrážky, svrbenie 

kože. Ide o ťažký kov, ktorý je karcinogénny a môže svojím spôsobom zapríčiniť vznik 

rakoviny. Kadmium je karcinogénna látka, ktorá je škodlivá pre ľudské zdravie, pretože sa 

hromadí v tele a môže poškodiť vnútorné orgány (obličky, pečeň, pľúca, kosti) a spôsobiť vznik 

rakoviny. Kadmium (Cd) sa nesmie používať ani uvádzať na trh, ak sa koncentrácia rovná alebo 

je väčšia ako 0,01 % hmotnostného kovu v kovových korálkach, v kovových častiach šperkov, 

imitáciách šperkov, pričom v prípade vzorky výrobku dodaného účastníkom konania bolo až 

nameraných 41,41% hm.  

Účastník konania je v danom prípade sankcionovaný z dôvodu, že v postavení dodávateľa 

dodal do prevádzkarne PINKY CLUB – bižutéria, doplnky, OC Galéria, Toryská 5, Košice 

výrobok: Náušnice zlatej farby s čírymi kameňmi, teda inému subjektu ponúkal a aj predal 

nebezpečný výrobok. Podľa § 6 ods. 1 zákona na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať 

len bezpečné výrobky. Zákon neuvádza, že táto povinnosť je porušená len v prípade, ak je daný 

výrobok odpredaný priamo spotrebiteľovi, k porušeniu povinnosti zo strany účastníka konania 

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

k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením 

rozsahu ich práv priznaných zákonom, t.j. i práva na ochranu zdravia a bezpečnosti 

spotrebiteľa. Uvedené správny orgán uvádza v súvislosti s vyjadrením konateľa účastníka 

konania, obsiahnutým vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.06.2022, kde uvádza, 

že nedošlo k odpredaju nebezpečného výrobku.   

 

Navyše správny orgán dodáva, že bez zásahu - odhalenia protiprávneho stavu kontrolou SOI, 

je namieste domnievať sa, že ponuka nebezpečného výrobku by pretrvávala i naďalej, pričom 

by došlo i k predaju predmetného výrobku. Uvedené však vo vzťahu k postaveniu účastníka 

konania v dodávateľskom – odberateľskom reťazci, nie je podstatnou právne relevantnou 



skutočnosťou, nakoľko v prejedávanej veci je účastník konania sankcionovaný ako dodávateľ, 

t.j. podnikateľ, ktorý dodal predávajúcemu výrobok.  

Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa, pričom tento zákon 

ukladá povinnosti o.i. aj dodávateľovi, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. 

Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona je konštruované na princípe objektívnej zodpovednosti,                          

t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 

nedbanlivosť) alebo iné okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo.  

 

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

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

sankcionované protiprávne konanie nemožno v danom prípade vyhodnotiť ako menej závažné 

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona.  
 

Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým 

ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na čas 

trvania protiprávneho stavu. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na následky 

zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v znížení rozsahu práv spotrebiteľa v dôsledku 

nedodržania povinnosti účastníka konania dodávať na trh len bezpečný výrobok a potenciálne 

nebezpečenstvo ujmy na zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití predmetného 

nebezpečného výrobku, nakoľko inkriminovaný výrobok nespĺňal požiadavky na bezpečnosť 

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

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

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

prihliadnuté na možné škodlivé následky, ktoré mohli nastať pri jeho použití, keďže skúšaná 

vzorka účastníkom konania dodaného výrobku obsahovala nadlimitné hodnoty chemických 

látok prítomných vo všetkých testovaných ťažkých kovoch, čo v danom prípade zvyšuje 

závažnosť protiprávneho konania a nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa.  

 

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

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

iného má právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti vzhľadom na zistené nedostatky, 

v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

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

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

správny orgán s prihliadnutím na všetky zákonom stanovené hľadiská a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty v tejto výške bude mať nielen sankčný ale 

najmä preventívny účinok. 



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

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 
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     ROZHODNUTIE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: TVmart, s.r.o., sídlo: M. R. Štefánika 190, Trebišov 075 01, IČO: 

51 419 688, na základe kontroly vykonanej dňa 26.05.2022 a následne dňa 27.07.2022 

v prevádzkarni: NEW LOOK - predaj rozličného tovaru, hračiek, M. R. Štefánika 190, 

Trebišov,  

 

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

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

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

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

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

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 

Z. z. o bezpečnosti hračiek, keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly dňa 

26.05.2022 na predaj ponúkal celkom 9 druhov hračiek (12 ks bábika MY BABY, ITEM NO: 

C08232 á 1,90 €/ks, 5 ks bábika s príslušenstvom (šaty, náušnice) Baby lovely, ITEM NO: 

C08196 á 2,90 €/ks, 6 ks bábika s príslušenstvom (nábytok) Housebold, NO. 222, ITEM NO: 

C08211 á 3,90 €/ks, 7 ks bábika Pretty, NO: A625, ITEM NO: C08271 á 3,90 €/ks,                               

6 ks bábika LOVELY, NO: LL06 á 5,50 €/ks, 12 ks bábika na batérie ANGEL GIRL, NO:                          



8899-105 á 13,90 €/ks, 8 ks bábika CHARM GIRL, ITEM. NO: 826A á 8,90 €/ks,                                          

7 ks magnetická tabuľka Drawing Writing board DJ 3021 á 4,20 €/ks - 1 ks zakúpený aj vo 

vykonanom kontrolnom nákupe, 3 ks make up sada Sweet girl No: 6005, ITEM: C08024                          

á 15,50 €/ks), v celkovej hodnote 440,60 €, napriek tomu, že s hračkami neboli dodané 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca a dovozca si nesplnili svoje 

povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje (obchodné meno alebo ochranná 

známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania). Konkrétne: 

 

 12 ks bábika MY BABY, ITEM NO: C08232 á 1,90 €/ks, 5 ks bábika s príslušenstvom (šaty, 

náušnice) Baby lovely, ITEM NO: C08196 á 2,90 €/ks, 7 ks bábika Pretty, NO: A625, ITEM 

NO: C08271 á 3,90 €/ks - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné 

meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je 

ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné 

upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa), ako aj 

ďalšie informácie, neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené napr.: 

„Figyelmeztetés: csak 3 éves kor felett használható, mivel az apró részek a gyermek szájába, 

orrába …“, 

 6 ks bábika s príslušenstvom (nábytok) Housebold, NO. 222, ITEM NO: C08211 á 3,90 €/ks 

- na hračke chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

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

o dovozcovi – obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania 

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

podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil 

vek používateľa), ako aj ďalšie informácie, neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na 

hračkách bolo uvedené napr.: „Figyelmeztetés: csak 3 éves kor felett használható, mivel az 

apró részek a gyermek szájába, orrába …“, 

 6 ks bábika LOVELY, NO: LL06 á 5,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi a 

dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto podnikania 

alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil 

vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: 

„WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 12 ks bábika na batérie ANGEL GIRL, NO: 8899-105 á 13,90 €/ks - na hračke chýbali údaje 

o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo miesto 

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

miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca 

obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: 

„WARNING, CHOKING HAZARD – small parts. Not for children under 3 years.“ Zároveň 

pokyny k manipulácii batérií boli uvedené len v cudzích jazykoch, napr.: „Nalezy uzy tylko 

bateril zgodnych z oznaczeniami  na opakowaniu….“, 

 8 ks bábika CHARM GIRL, ITEM. NO: 826A á 8,90 €/ks - na hračke chýbali údaje 

o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, údaje o dovozcovi – 

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

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

bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek 

používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „Ostrzezenie! 

Ryzyko zadtawienia. Male elementy.“, 



 7 ks magnetická tabuľka Drawing Writing board DJ 3021 á 4,20 €/ks - na hračke chýbali 

údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia 

(informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom 

jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. 

Not for children under 3 years.“, 

 3 ks make up sada Sweet girl No: 6005, ITEM: C08024 á 15,50 €/ks - na hračke chýbali 

údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, ich sídlo alebo 

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

alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré 

výrobca obmedzil vek používateľa), ako aj ďalšie informácie, neboli uvedené v štátnom 

jazyku, keď na hračkách bolo uvedené napr.: „Figyelmeztetés: csak 3 éves kor felett 

használható, mivel az apró részek a gyermek szájába, orrába …“ alebo „WARNING, 

CHOKING HAZARD – small parts. Not for children under 3 years.“; 

 

pre porušenie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti 

hračiek, v zmysle ktorého je distribútor povinný na žiadosť orgánu dohľadu poskytnúť 

informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku, keď 

účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol orgánu dohľadu informácie 

a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a to konkrétne pri                  

9 hore uvedených druhoch kontrolovaných hračiek, nachádzajúcich sa v čase kontroly dňa 

26.05.2022 v ponuke na predaj; 

 

pre porušenie povinnosti distribútora podľa § 7 ods.2 písm. e) bod. 1 zákona o bezpečnosti 

hračiek, v zmysle ktorého je distribútor na žiadosť orgánu dohľadu povinný určiť výrobcu, 

splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu hračku dodal, keď účastník konania na 

žiadosť orgánu dohľadu neposkytol orgánu dohľadu uvedené informácie, keďže nepredložil 

nadobúdacie doklady pri 9 hore uvedených druhoch kontrolovaných hračiek, nachádzajúcich 

sa v čase kontroly dňa 26.05.2022 v ponuke na predaj, 

 

 

      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 – 01360822. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 26.05.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej „Inšpektorát“) kontrolu v prevádzkarni: NEW LOOK - 

predaj rozličného tovaru, hračiek, M. R. Štefánika 190, Trebišov. O výkone kontroly bol 

spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný v ten istý deň zamestnankyni 

(predavačke) kontrolovanej osoby v kontrolovanej prevádzkarni. Dňa 27.07.2022 bola vo 

vyššie uvedenej prevádzkarni kontrolovanej osoby  (ďalej „ účastník konania“) vykonaná 

následná kontrola, o ktorej bol spísaný inšpekčný záznam, prerokovaný a odovzdaný 

v kontrolovanej prevádzkarni.  

 



Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na 

predaj ponúkal celkom 9 druhov hračiek v celkovej hodnote 440,60 €, napriek tomu, že 

s hračkami neboli dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca 

a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje 

(obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania). Konkrétne: 

 

- 12 ks bábika MY BABY, ITEM NO: C08232 á 1,90 €/ks, 5 ks bábika s príslušenstvom (šaty, 

náušnice) Baby lovely, ITEM NO: C08196 á 2,90 €/ks, 7 ks bábika Pretty, NO: A625, ITEM 

NO: C08271 á 3,90 €/ks - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia 

(informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa), ako aj ďalšie informácie, 

neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené napr.: „Figyelmeztetés: csak 

3 éves kor felett használható, mivel az apró részek a gyermek szájába, orrába …“, 

 

- 6 ks bábika s príslušenstvom (nábytok) Housebold, NO. 222, ITEM NO: C08211 á 3,90 €/ks - 

na hračke chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, údaje o dovozcovi 

– obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

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

bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa), 

ako aj ďalšie informácie, neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené 

napr.: „Figyelmeztetés: csak 3 éves kor felett használható, mivel az apró részek a gyermek 

szájába, orrába …“, 

 

- 6 ks bábika LOVELY, NO: LL06 á 5,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi 

- obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

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

bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) 

neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „WARNING, CHOKING 

HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 

- 12 ks bábika na batérie ANGEL GIRL, NO: 8899-105 á 13,90 €/ks - na hračke chýbali údaje 

o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto 

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

miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca 

obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: 

„WARNING, CHOKING HAZARD – small parts. Not for children under 3 years.“ Zároveň 

pokyny k manipulácii batérií boli uvedené len v cudzích jazykoch, napr.: „Nalezy uzy tylko 

bateril zgodnych z oznaczeniami  na opakowaniu….“, 

 

- 8 ks bábika CHARM GIRL, ITEM. NO: 826A á 8,90 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi 

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

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, údaje o dovozcovi – obchodné meno alebo 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia 

(informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom 

jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „Ostrzezenie! Ryzyko zadtawienia. Male elementy.“, 

 



- 7 ks magnetická tabuľka Drawing Writing board DJ 3021 á 4,20 €/ks - na hračke chýbali 

údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia 

(informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom 

jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not 

for children under 3 years.“, 

 

- 3 ks make up sada Sweet girl No: 6005, ITEM: C08024 á 15,50 €/ks - na hračke chýbali údaje 

o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto 

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

miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca 

obmedzil vek používateľa), ako aj ďalšie informácie, neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na 

hračkách bolo uvedené napr.: „Figyelmeztetés: csak 3 éves kor felett használható, mivel az apró 

részek a gyermek szájába, orrába …“ alebo „WARNING, CHOKING HAZARD – small parts. 

Not for children under 3 years.“ 

 

Zároveň účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol informácie a dokumentáciu 

potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a zároveň účastník konania na žiadosť 

orgánu dohľadu neurčil výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu hračky 

dodal a to pri 9 druhoch kontrolovaných hračiek. 

 

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 08.09.2022, 

doručeným 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 
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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 

24.09.2022. 

 

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. 

 

Dňa 26.05.2022 uviedla zamestnankyňa účastníka konania do vysvetlivky k inšpekčnému 

záznamu, že hračky stiahli do skladu a záznam bezodkladne odovzdá konateľovi. 

 

Dňa 27.07.2022 uviedla manželka konateľa do vysvetlivky k inšpekčnému záznamu, že 

výrobok, ktorý bol odpredaný ako vzorka bol ihneď stiahnutý z ponuky do centrálneho skladu 

a bude vrátený dodávateľovi. Ďalej uviedla, že opatrenia splnia a informáciu o počte 

stiahnutých kusov zašlú SOI. Výrobky s nedostatkami v označení boli ihneď stiahnuté do 

centrálneho skladu.  

  

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

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

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

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

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                   

§ 6 ods. 2 písm. a), 

d) vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo 

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

ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode 

na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek dovozca je povinný uviesť na hračke 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to 

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo                   

v sprievodnej dokumentácii k hračke. 

 

 



V zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek distribútor je povinný poskytnúť na 

základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých 

hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky 

v štátnom jazyku. 

 

V zmysle § 7 ods.2 písm. e) zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný určiť na žiadosť 

orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu,  

1. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal, 

2. distribútora, ktorému hračku dodal. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených zákazov a 

povinností distribútora spoľahlivo preukázané, čo účastník konania ani žiadnym spôsobom 

nenamietal.  

 

Správny orgán má za potrebné uviesť, že prijatie nápravných opatrení, nie je možné považovať 

za okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase 

kontroly. Pre posúdenie veci je podstatné, že účastník konania preukázateľne nezabezpečil 

dodržanie zákazov a povinností, ktoré mu ako distribútorovi vyplývajú z príslušných 

ustanovení zákona o bezpečnosti hračiek. Odstránenie protiprávneho stavu, eliminácia 

škodlivých následkov protiprávneho konania a uskutočnenie nápravy na základe opatrení 

prijatých samotným kontrolovaným subjektom (účastníkom konania), avšak až po konštatovaní 

nedostatkov kontrolou SOI  nemá vplyv na vyhodnotenie zodpovednosti účastníka konania za  

zistené porušenie zákona. Naviac, ako je zrejmé aj z výroku rozhodnutia, účastník nezabezpečil 

v stanovenej lehote (a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia)  relevantné doklady na určenie 

subjektu, ktorý hračky dodal a ani požadované doklady na preukázanie zhody.  

Dňa 29.05.2022 bolo síce zo strany kontrolovanej osoby Inšpektorátu doručené stanovisko 

súčasťou ktorého boli nadobúdacie doklady k výrobkom a žiadosť o predlženie termínu na 

doručenie vyhlásenia o zhode, nakoľko ES vyhlásenia o zhode vyžiadala od dodávateľov. 

V prílohe predložila kontrolovaná osoba faktúru č. YEMQ-2022-162 zo dňa 10.02.2022, 

faktúru č. YEMQ-2022-163 zo dňa 11.02.2022 a faktúru č. YEMQ-2022-364 zo dňa 

03.04.2022, dodávateľ: YEMQ INVESTMENTS Kft, 1165 Budapest, Újszász utca 55 a faktúra 

č. MD5SA, 6303464 a faktúra č. MD5SA, 6303463 zo dňa 26.04.2019, vyhotovené 

spoločnosťou A-HANKEN EURO KFT., 1089 Bp., Golgota u. 4. C89. Z doručených 

nadobúdacích dokladov však nebolo možné konkrétne identifikovať jednotlivé výrobky, na 

ktoré bolo predloženie nadobúdacích dokladov požadované.  

Vzhľadom na uvedené orgán dohľadu vyzval dňa 07.06.2022 kontrolovanú osobu, výzvou 

zaslanou do jeho elektronickej schránky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk 

na doručenie nadobúdacích dokladov na kontrolované hračky - Bábätko vo vani 

s príslušenstvom Bath Tub, No: 236510 (odobratá vzorka hračky), bábika MY BABY, ITEM 

NO: C08232, bábika s príslušenstvom (šaty, náušnice) Baby lovely, ITEM NO: C08196, bábika 

s príslušenstvom (nábytok) Housebold, NO. 222, ITEM NO: C08211, bábika Pretty,                             

NO: A625, ITEM NO: C08271, bábika LOVELY, NO: LL06, bábika na batérie ANGEL GIRL, 

NO: 8899-105, bábika CHARM GIRL, ITEM. NO: 826A, magnetická tabuľka Drawing 

Writing board DJ 3021, make up sada Sweet girl No: 6005, ITEM: C08024 s presnou 

konkretizáciou (jasnými a jednoznačnými identifikačnými údajmi) a s vyznačením 

v nadobúdacom doklade poradovým číslom hračky podľa inšpekčného záznamu. Výzvou bola 

kontrolovaná osoba tiež  upozornená na povinnosť distribútora v zmysle § 7 ods. 2 písm. d) a e) 

zákona o bezpečnosti hračiek, pričom bola vyzvaná aj na doručenie ES vyhlásenia o zhode 

k výrobkom so zistenými nedostatkami v označení. Dňa 29.05.2022 boli Inšpektorátu doručené  
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aj ES vyhlásenia o zhode, ktoré však vykazovali podozrenie z vytvorenia duplikátov, keďže 

väčšina z nich bola vydaná v mene toho istého výrobcu a to konkrétne HAPPY KID TOY 

GROUP LTD, China a v ten istý deň a zmenený bol iba druh a názov výrobku. 

O tejto skutočnosti orgán dohľadu informoval kontrolovanú osobu vo výzve zo dňa 07.06.2022 

v ktorej zároveň uviedol, že vo veci nadobúdacích dokladov je v zmysle § 7 ods. 2 písm. e) 

zákona 78/2012 Z. z. distribútor povinný určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu 

členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného zástupcu , 

dovozu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal a taktiež v zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona 

č. 78/2012 Z. z. je distribútor povinný poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 

dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu 

potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku.  

Dňa 13.06.2022 bol prostredníctvom elektronickej pošty zaslaný email, v ktorom bolo uvedené 

nasledujúce stanovisko a to: „Dobrý deň, ďakujem, že ste mi zaslali e-mail. Pokúsil som sa 

kontaktovať dodávateľa tovaru za mňa, obávam sa však, že v lehote splatnosti nie je dostatok 

dokladov. Budem to mať na pamäti pri zadávaní mojich ďalších položiek, pokúsim sa opraviť 

nedostatky v obchodnom procese. Dúfam, že vo veľmi ťažkej situácii podnikania dostanem 

vašu pomoc a agentúru, aby som si udržal svoju prácu a predajný personál. Ďakujem 

a pochopenie. S pozdravom.“  

Nedoručením relevantných nadobúdacích dokladov na hračky, v ktorých by bolo možné 

jednoznačne špecifikovať resp. identifikovať konkrétny výrobok došlo k porušeniu § 7 ods. 2 

písm. e) zákona č. č. 78/2012 Z. z., podľa ktorého je distribútor povinný určiť na žiadosť orgánu 

dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, 

splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal. Nedoručením 

ES vyhlásenia o zhode na 9 kontrolovaných druhov hračiek s nedostatkami došlo k porušeniu 

§ 7 ods. 2 písm. d) zákona č. č. 78/2012 Z. z., podľa ktorého je distribútor povinný poskytnúť 

na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých 

hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky 

v štátnom jazyku. 

 

Správny orgán považuje ďalej za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti postačuje, ak 

dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne k poruchovému následku, 

nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením rozsahu ich práv 

priznaných zákonom. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať 

zákony a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Pre postih za 

zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, pričom pri 

zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu postihu 

v zákonom stanovenom rozsahu.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

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

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

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

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

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

vykonanou kontrolou spoľahlivo zistené.  

 

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

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

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

rozhodnutia.  



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

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

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

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

zákazu účastníka konania sprístupniť na trhu celkom 9 druhov hračiek, v celkovej hodnote 

440,60 €, keď s hračkami nebol dodaný návod na použitie,  bezpečnostné pokyny a upozornenia 

v štátnom jazyku a ak výrobca a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce im zo zákona 

o bezpečnosti hračiek. V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými 

údajmi. Podľa citovaného právneho predpisu distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak 

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

jazyku. Správny orgán vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že ponuka hračiek v priamej 

ponuke na predaj spotrebiteľovi bez poskytnutia návodov a upozornení v štátnom jazyku, môže 

viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či 

nevhodnej manipulácii s nimi. Nedodržaním informačných povinností v zmysle zákona o 

bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a 

pravdivé informácie o výrobkoch, o pokynoch a bezpečnostných upozorneniach v štátnom 

jazyku. Predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov môže ohroziť zdravie a majetok spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií a 

bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. V dôsledku absencie zákonom predpísaných 

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

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

výrobcovi, prípadne značka výrobku, môže pritom pre spotrebiteľa predstavovať garanciu 

kvality. Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli 

porušené základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o 

výrobkoch. Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje skutočnosť, že 

nedostatky v plnení informačných povinností boli zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), pri 

ktorých je poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže ide 

o výrobky určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky pokuty 

bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami ako aj na počet a celkovú 

hodnotu dotknutých výrobkov. 

 

Správny orgán zároveň pri určovaní výšky pokuty prihliadol na aj na následky 

sankcionovaného konania spočívajúceho v porušení povinností podľa § 7 ods.2 písm. d) a e) 

bod.1 zákona o bezpečnosti hračiek. Neposkytnutie relevantných dokumentov potrebných na 

identifikáciu subjektu, ktorý hračku distribútorovi dodal, a tiež dokumentov na preukázanie 

zhody hračky a to pri 9 druhoch kontrolovaných hračiek možno považovať za závažné 

porušenie povinnosti distribútora, ktorý sprístupnil hračku na trh. Vydanie vyhlásenia o zhode 

vypovedá o tom, že bola posúdená zhoda výrobku, čo je podmienkou pre uvedenie výrobku na 

trh. Cieľom a zmyslom posudzovania zhody je eliminácia takých výrobkov na jednotnom trhu 

Spoločenstva, ktoré ohrozujú verejný záujem. Vypracovaniu vyhlásenia o zhode musí 

predchádzať aj reálne posúdenie zhody, ktoré má ustanovené pravidlá a ktoré musia byť 

dodržané (napr. skúšky výrobku). Pokiaľ na výrobku nie je posúdená zhoda, zvyšuje sa riziko 

ohrozenia oprávneného záujmu, t.j. verejného záujmu napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti 

vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľov, ochrany životného 

prostredia a bezpečnosti, keďže práve na základe tejto informácie je možné zo strany orgánu 

dohľadu ďalej, v prípade potreby, vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k ochrane trhu 

pred výskytom výrobkov predstavujúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti obzvlášť 



zraniteľnej skupiny spotrebiteľov - detí, ktorým sú tieto výrobky (hračky) určené. Správny 

orgán zároveň pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že poskytnutie 

relevantných údajov o výrobcovi, splnomocnenom zástupcovi alebo dovozcovi, ktorý 

distribútorovi hračku dodal je mimoriadne dôležité, keďže práve na základe týchto informácií 

je možné zo strany orgánu dohľadu ďalej, v prípade potreby, vykonať všetky potrebné 

opatrenia smerujúce k ochrane trhu pred výskytom výrobkov predstavujúcich potenciálne 

ohrozenie bezpečnosti obzvlášť zraniteľnej skupiny spotrebiteľov - detí, ktorým sú tieto 

výrobky (hračky) určené.  

 

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), § 7 ods. 2 

písm. a), c) až f) zákona.  

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej blízko dolnej hranice zákonom stanovenej 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. 
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