Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0347/04/18

V Nitre dňa 28. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: MAŤOVE AKCIE s. r. o.
sídlo: Hlavná 33, 927 01 Šaľa
IČO: 50 459 694
prevádzka: Rozličný tovar Matove akcie, Hlavná 33, Šaľa
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko v čase kontroly dňa
03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach na
webovom sídle internetového obchodu www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom
je účastník konania, bolo v časti 2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
uvedené nasledovné: „...V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred
expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhradu nákladov
spojená s expedíciou tovaru...”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi
povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ak
predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je
predaj tovaru; v zmysle § 7 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ
odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty
na odstúpenie od zmluvy a v zmysle
§ 9 ods. 1 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je
predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal
na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
a poštovné a iných nákladov a poplatkov, pričom na základe vyššie uvedeného má správny
orgán za to, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa ešte pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je požadovanie úhrady vzniknutých nákladov zo
strany účastníka konania ako predávajúceho, protiprávnym konaním odporujúcim
príslušným platným právnym predpisom, nakoľko z ustanovenia § 10 ods. 7 zákona
č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie
mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa okrem
povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.,

a v čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 6)
Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uvedené nasledovné: „...Odstúpenie od zmluvy
musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty...”, čím účastník konania ako
predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to nad rámec zákona,
resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko vyššie cit. zákon
č. 102/2014 Z. z. neukladá kupujúcemu povinnosť doručiť odstúpenie od zmluvy
predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.,
t. j. v posledný deň 14 dňovej lehoty odo dňa prevzatia tovaru, pričom v zmysle § 8 ods. 2
zákona č. 102/2014 Z. z. sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa § 7 ods. 1, spotrebiteľ teda nie je povinný samotné oznámenie o odstúpení od
zmluvy doručiť predávajúcemu v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie od zmluvy, tak
ako to účastník konania požaduje, ale postačuje jeho odoslanie,
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 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 zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať právo na
informácie, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že účastník konania ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk neposkytol označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov
a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
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 zákona
č. 284/2002 Z. z., čím účastník konania ako predávajúci, uprel spotrebiteľovi právo na
informácie,
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 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 - v zmysle ktorého
predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách,
nakoľko v čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 2)
Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva uvedené nasledovné: „...Predávajúci si
vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto
prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila
cena dodávaného tovaru...”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje značnú
nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,
nakoľko v zmysle § 4 ods. 3 druhá veta 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, predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý
má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá
je v jeho prevádzkových možnostiach, pričom zmena ceny neoprávňuje predávajúceho
odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi; v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona
č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo
ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ
odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru, ako
aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
v čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
7) Doručenie a dodacie podmienky uvedené nasledovné: „...V prípade vrátenia tovaru
bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!)”, čím účastník konania

porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď
uvedená podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných
strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko podľa § 9 ods. 1 vyššie zákona č. 102/2014 Z. z.
je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal
na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
a poštovné a iných nákladov a poplatkov,
a v čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 11)
Reklamačný poriadok uvedené nasledovné: „...U zamietnutých reklamáciách môžu byť
účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky...”, čím účastník
konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď
uvedená podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných
strán v neprospech spotrebiteľa s ohľadom na § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedená podmienka
obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, nakoľko uplatnenie
reklamácie je zákonom garantované právo spotrebiteľa, pričom v ustanovení § 18 ods. 6
zákona č. 250/2007 Z. z. je výslovne ustanovené, že bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani
iné náklady súvisiace s odborným posúdením a v ustanovení § 18 ods. 7 zákona
č. 250/2007 Z. z., ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady
odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a zároveň v zmysle
ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, kupujúci má právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo
zodpovednosti za vady,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 1100,– € (slovom jedentisícsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 03. 08. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Rozličný tovar Matove akcie, Hlavná 33, Šaľa.
Dňa 03. 08. 2018, t. j. v deň vykonania kontroly vytlačili inšpektori SOI z internetovej
stránky www.matove-akcie.sk Obchodné podmienky a záložku Kontakty, ktoré tvoria prílohu
č. 1 inšpekčného záznamu zo dňa 03. 08. 2018.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva uvedené nasledovné: „...V prípade, že
nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po
objednávateľovi požaduje náhradu nákladov spojená s expedíciou tovaru...”, čím účastník
konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko
v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie
o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez
uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv,

predmetom ktorých je predaj tovaru; v zmysle § 7 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z.
môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a v zmysle § 9 ods. 1 cit. zákona č. 102/2014 Z. z.
je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné
a iných nákladov a poplatkov, pričom na základe vyššie uvedeného má správny orgán za to,
že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa ešte pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy je požadovanie úhrady vzniknutých nákladov zo strany účastníka
konania ako predávajúceho protiprávnym konaním odporujúcim príslušným platným právnym
predpisom, nakoľko z ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že
uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších
nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3
až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uvedené nasledovné: „...Odstúpenie od zmluvy
musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty...”, čím účastník konania ako
predávajúci, uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to nad rámec zákona,
resp. v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko vyššie cit. zákon č. 102/2014
Z. z. neukladá kupujúcemu povinnosť doručiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. v posledný
deň 14 dňovej lehoty odo dňa prevzatia tovaru, pričom v zmysle § 8 ods. 2 zákona
č. 102/2014 Z. z. sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie
o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa
§ 7 ods. 1, spotrebiteľ teda nie je povinný samotné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť
predávajúcemu v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie od zmluvy, tak ako to účastník
konania požaduje, ale postačuje jeho odoslanie.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník
konania ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu www.matove-akcie.sk
neposkytol označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresu orgánu dozoru
alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. d)
a e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode 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 zákona č. 284/2002 Z. z., čím účastník
konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva uvedené nasledovné: „...Predávajúci si
vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto
prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávaného tovaru...”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 4
ods. 3 druhá veta 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,
predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak
pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových
možnostiach, pričom zmena ceny neoprávňuje predávajúceho odmietnuť predať výrobok
spotrebiteľovi; v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe
objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne

oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné
a iné náklady a poplatky.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
7) Doručenie a dodacie podmienky uvedené nasledovné: „...V prípade vrátenia tovaru bude
suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!)”, čím účastník konania porušil
zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená
podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán
v neprospech spotrebiteľa, nakoľko podľa § 9 ods. 1 vyššie zákona č. 102/2014 Z. z. je
predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné
a iných nákladov a poplatkov.
V čase kontroly dňa 03. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
11) Reklamačný poriadok uvedené nasledovné: „...U zamietnutých reklamáciách môžu byť
účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky...”, čím účastník konania
porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená
podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán
v neprospech spotrebiteľa s ohľadom na § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedená podmienka obmedzuje
práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, nakoľko uplatnenie reklamácie je
zákonom garantované právo spotrebiteľa, pričom v ustanovení § 18 ods. 6 zákona
č. 250/2007 Z. z. je výslovne ustanovené, že bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia
nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením a v ustanovení § 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z., ak
je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako
aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia a zároveň v zmysle ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. a); § 4 ods. 2
písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1; § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z., citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu
účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0347/04/18 zo dňa 13. 12. 2018 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 02. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ďalej správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle
ktorého 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. Táto skutočnosť však nie je
relevantným podkladom pre zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za
protiprávny skutkový stav, zistený v čase kontroly.
Správny orgán zdôrazňuje, že zákon o ochrane spotrebiteľa je konštruovaný na absolútnej
objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), a preto sa
účastník konania nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za kontrolou zistené nedostatky
poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. V prípade porušenia ustanovení zákona
o ochrane spotrebiteľa ide naviac o tzv. ohrozovacie správne delikty, kedy pre naplnenie
znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, postačuje riziko jeho
vzniku. V danom prípade teda stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou
osobou, t. j. predávajúcim, došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom.
Zároveň správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3.
Podľa § 3 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., každý spotrebiteľ má právo na
výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie,
informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie
podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných
práv spotrebiteľa.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
V zmysle § 4 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný vo vzťahu
k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov
a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať
spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť
poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj
výrobku, alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku
alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa
osobitných predpisov. Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak:
a) predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b) viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov
alebo poskytovania služieb.
Podľa § 18 ods. 6 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné
náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi
kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo
dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

Podľa § 18 ods. 7 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu
vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci
je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky
náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších
predpisov je poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení
poskytnúť najmä tieto informácie:
a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo
meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide
o fyzickú osobu,
b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb
podlieha.
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na
základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne
a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2, alebo podľa medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane
dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo
služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na
dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady
alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo dohodu o predplatnom,
predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu
nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.
Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., ak predávajúci včas a riadne poskytol
spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je
oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Podľa § 7 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § 8 ods. 2 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. lehota na odstúpenie od zmluvy sa
považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.
Podľa § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo

v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov.
Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú
uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
V zmysle § 53 ods. 1 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“).
Podľa § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä
ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti
za vady alebo zodpovednosti za škodu.
Podľa § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, má
kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv zo zodpovednosti za vady.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 03. 08. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
zákazu upierať spotrebiteľovi právo na informácie a zákazu používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv
spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov
poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol
z dôvodov porušenia povinností splnený. Ukladanie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho
dôvodu považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom stanovených povinností.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti
bez právneho dôvodu v súvislosti s uplatňovaním práva na odstúpenie od zmluvy.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa ktorého má každý
spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý, nakoľko účastník konania neposkytol na webovom sídle internetového obchodu
www.matove-akcie.sk označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresu
orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle
§ 4 ods. 1 písm. d) a e) vyššie cit. zákona č. 22/2004 Z. z.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené viacnásobné porušenie zákazu
používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za závažné porušenie

zákonom stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť značnú
nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ
v dobrej viere uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho
podnikanie a ponúkané služby koná profesionálne a so znalosťou ponúkaných služieb, čo
zodpovedá poctivému prístupu v podnikaní a dodržiavaniu odbornej starostlivosti zo strany
účastníka konania vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej
zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade
nebola naplnená.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená
pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je
žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu
v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je
potrebné uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu
k ostatným nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať
aj silu odradiť od protiprávneho postupu.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0360/04/18

V Nitre dňa 13. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: AGRO – HAŠI s. r. o.
sídlo: 951 75 Beladice, Dlhá 401
IČO: 47 500 255
prevádzka: AGRO – HAŠI s. r. o., 951 75 Beladice, Dlhá 401
kontrola vykonaná dňa 12. 09. 2018
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby najneskôr v posledný deň
doby spotreby stiahnuť z trhu, nakoľko v čase kontroly dňa 12. 09. 2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal
1 druh výrobku – 0,6 litra farba SYNRAT na radiátory v počte troch kusov v celkovej
hodnote 15,00 €, ktorý bol po uplynutí doby spotreby,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 12. 09. 2018 bolo
vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym
spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 12. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup v celkovej hodnote 5,50
EUR, pričom účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI,
vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov),

u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 12. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – AGRO – HAŠI s. r. o., 951 75 Beladice, Dlhá 401
V čase kontroly dňa 12. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku – 0,6 litra farba SYNRAT
na radiátory v počte troch kusov v celkovej hodnote 15,00 €, ktorý bol po uplynutí doby
spotreby.
V čase kontroly dňa 12. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou žiadnym spôsobom.
Išlo o nasledovné druhy výrobkov:
- 750 ml SIDOLUX EXPERT,
- 200 kusov BALIS desiatové vrecká s ušami
- 15 kusov BALIS sáčky na odpad
- 0,6 litra farba SYNRAT na radiátory.
V čase kontroly dňa 12. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup v celkovej hodnote 5,50 EUR, pričom účastník konania ako predávajúci pred uzavretím
zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom
SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, § 10a ods. 1 a § 14a
ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2
písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 08. 01. 2019,
naša zn. P/0360/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania, kde mu bolo doručené dňa 21. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril mailom, ktorý bol
na I SOI v Nitre doručený dňa 24. 01. 2019. Vo vyjadrení konateľka spoločnosti
nespochybnila zistený skutkový stav, pričom uviedla, že nedostatky boli odstránené.
K tomu správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle
ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je
teda povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka
konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je
z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly.
Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane
spotrebiteľa je objektívna.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný
najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť výrobky z trhu, no v čase vyššie uvedenej
kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal výrobok po dobe spotreby.
V zmysle ustanovenia § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., predávajúci je
povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá
za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný
pred uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred
tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom
na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 12. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti
majú určenú dobu spotreby najneskôr v posledný deň doby spotreby, povinnosti označiť
výrobok jednotkovou cenou a povinnosti informovať spotrebiteľov o možnosti obrátiť sa

na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie
práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzal 1 druh vyššie špecifikovaného výrobku v celkovej hodnote vo výške
15,00 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený na kvalite výrobku
pri jeho použití. Výrobky po dobe spotreby strácajú na kvalite a na svojich charakteristických
vlastnostiach a kúpou takéhoto výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku spotrebiteľa,
nakoľko by kúpil výrobok, ktorý nemá požadované vlastnosti, ktoré spotrebiteľ právom
očakáva.
Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej cene
predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou
pre spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok
a umožňuje mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený
bol aj samotný charakter porušenej povinnosti, vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných
výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých
faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený spolu u štyroch
druhov výrobkov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0363/04/18

V Nitre dňa 07. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Valéria HÁZIOVÁ
miesto podnikania: 940 02 Nové Zámky, S.H. Vajanského 1963/56
IČO: 34 587 811
prevádzka: Textil – STÁR BOUTIQUE, Gogoľova 21, Nové Zámky
kontrola vykonaná dňa 11. 09. 2018
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 11. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup jedného kusu slipov v cene
5,50 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného
nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii
spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 3, zák. 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 zmysle ktorého predávajúci a jeho
zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať
označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa
11. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že samotná
podnikateľka, ktorá prichádzala do styku so spotrebiteľmi, nemala označenie alebo odev,
ktoré by ju odlíšilo od spotrebiteľov,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 11. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil – STÁR BOUTIQUE, Gogoľova 21, Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 11. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup jedného kusu slipov v cene 5,50 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI,
vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
V čase kontroly dňa 11. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že samotná podnikateľka, ktorá prichádzala do styku so spotrebiteľmi, nemala
označenie alebo odev, ktoré by ju odlíšilo od spotrebiteľov.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 3,
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 08. 01. 2019,
naša zn. P/0363/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu
miesta podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa
21. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol
na I SOI v Nitre doručený dňa 24. 01. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania
nespochybnil zistený skutkový stav, pričom uviedol, že všetky nedostatky boli po kontrole
odstránené. K nedostatku, ohľadne neoznačenia odlíšenia od spotrebiteľov účastník konania
uviedol, že si zabudla pripnúť menovku. K nedostatku, ohľadne porušenia § 10a ods. 1
písm. k) účastník konania uviedol, že si po kontrole naštudovala zákon č. 391/2015 Z. z.
a nedostatok odstránila.
K tomu správny orgán uvádza, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená,
že účastník konania za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie a tiež bez ohľadu
na to, či sa jednalo o úmysel, alebo nedbanlivosť, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich
porušeniu došlo, pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane
spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon
o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho
vyplývajú z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej
činnosti.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade
prijať také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu

z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností
vyplývajúcich z cit. zákona nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených
nedostatkov, ktoré je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z.
povinnosťou každej kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými
opatreniami eliminoval do budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa požaduje odev alebo označenie,
ktoré by odlíšili predávajúceho od spotrebiteľa, čo v predmetnom prípade nebolo
zabezpečené.
Správny orgán poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný
pristúpiť k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie
za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie,
ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho
stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 11. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie
uvedených povinností.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Tým, že účastník konania nemal označenie alebo odev, ktorý by ho odlíšilo
od spotrebiteľov, tak spotrebiteľ nebol v zmysle zákona jasne upozornený na skutočnosť,
na koho by sa v prípade akéhokoľvek dotazu mal obrátiť.

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda
bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy odôvodnene
a v adekvátnej výške.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0368/04/18

V Nitre dňa 28. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: ACER GARDEN s. r. o.
sídlo: Gúgska 59, 940 01 Nové Zámky
IČO: 43 885 608
prevádzka: Záhradkárske potreby, Gúgska 59, Nové Zámky
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 07. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom
neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bolo vo
vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 12 druhov
výrobkov – 5 kg Travstar trávnikové hnojivo á 4,70 €/5 kg, 5 kg hnojivo Cererit
á 4,90 €/5 kg, 5 kg síran draselný granulovaný á 5,90 €/5 kg, 5 kg liadok vápenatý
á 3,60 €/5 kg, 5 l rýchly zásyp na opravu trávnych porastov Expert á 5,50 €/5 l, 5 l substrát
pre orchideje á 3,80 €/5 l, 500 g lisovaný kokosový substrát á 2,30 €/500 g, 200 ml hnojivo
na orchideje Kapka Forestina á 1,20 €/200 ml, 500 ml Agrovitality komplex orchidea
á 3,50 €/500 ml, 0,5 kg prémiové hnojivo Kristalon Gold á 4,90 €/0,5 kg, 350 g kryštalické
hnojivo pre hortenzie á 3,50 €/350 g a 0,5 kg hnojivo na trávnik Kristalon á 4,50 €/0,5 kg,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého na

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno
a sídlo predávajúceho, nakoľko v čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bolo zistené, že vyššie
uvedená prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste označená obchodným menom a sídlom predávajúceho,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
07. 09. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 700,– € (slovom sedemsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 07. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Záhradkárske potreby, Gúgska 59, Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené: 1 bal. hnojivo pre hortenzie 350 g á 3,50 €/bal.
V čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 12 druhov výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou žiadnym spôsobom. Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 5 kg Travstar trávnikové hnojivo á 4,70 €/5 kg,
- 5 kg hnojivo Cererit á 4,90 €/5 kg,
- 5 kg síran draselný granulovaný á 5,90 €/5 kg,
- 5 kg liadok vápenatý á 3,60 €/5 kg,
- 5 l rýchly zásyp na opravu trávnych porastov Expert á 5,50 €/5 l,
- 5 l substrát pre orchideje á 3,80 €/5 l,
- 500 g lisovaný kokosový substrát á 2,30 €/500 g,
- 200 ml hnojivo na orchideje Kapka Forestina á 1,20 €/200 ml,
- 500 ml Agrovitality komplex orchidea á 3,50 €/500 ml,
- 0,5 kg prémiové hnojivo Kristalon Gold á 4,90 €/0,5 kg,
- 350 g kryštalické hnojivo pre hortenzie á 3,50 €/350 g,
- 0,5 kg hnojivo na trávnik Kristalon á 4,50 €/0,5 kg.
V čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená obchodným menom
a sídlom predávajúceho.
V čase kontroly dňa 07. 09. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase
kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom spotrebiteľovi.

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k),
§ 14a ods. 1, § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania,
nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je
predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0368/04/18 zo dňa 20. 12. 2018 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 06. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 07. 09. 2018 konateľka účastníka konania
p. Andrea M., prítomná pri kontrole uviedla, že nedostatky odstránia.
K tomu správny orgán uvádza, že síce pozitívne hodnotí prísľub odstránenia zistených
nedostatkov, avšak poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
Zároveň správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá za
protiprávny skutkový stav zistený dňa 07. 09. 2018 počas kontroly.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 07. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou, povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho a povinnosti umiestniť
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Následkom
protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými
ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na
subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej
cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre
spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok
a umožňuje mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený
bol aj samotný charakter porušenej povinnosti, vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných
výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých
faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený u 12 druhov
výrobkov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol tiež na skutočnosť, že neoznačením
prevádzkarne obchodným menom a sídlom predávajúceho neboli spotrebiteľovi poskytnuté
základné informácie slúžiace na riadnu identifikáciu predávajúceho. Neoznačenie

prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi je spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi kontakt
s predávajúcim, a to predovšetkým v prípade uplatňovania si svojich zákonných práv zo
zodpovednosti za vady.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená
skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0369/04/18

V Nitre dňa 28. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: RT & AF s. r. o.
sídlo: Kollárova 1979/30A, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 46 296 221
prevádzka: Textil, obuv RT & AF, Továrenská 1, Zlaté Moravce
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci musí
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby
výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 14. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 5 druhov výrobkov – 10 ks Dámska
kabelka C&T á 19,90 €, 5 ks Dámska kabelka D&X á 23,90 €, 6 ks Dámska kabelka G&T
á 23,90 €, 4 ks Dámska kabelka G&T á 12,90 € a 10 ks Dámska kabelka Aleknus
á 13,50 € v celkovej hodnote 648,50 €, ktoré neboli vybavené návodom na údržbu žiadnym
spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku,
nakoľko v čase kontroly dňa 14. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že na
kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 2,60 €, bol vydaný doklad o kúpe výrobku,
ktorý neobsahoval názov zakúpeného výrobku, nakoľko do kontrolného nákupu bol
zakúpený výrobok – detské nohavičky, pričom na vydanom doklade o kúpe bolo uvedené
„Sp. prádlo”,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 14. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv RT & AF, Továrenská 1, Zlaté Moravce.
V čase kontroly dňa 14. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 648,50 €, ktoré
neboli vybavené návodom na údržbu žiadnym spôsobom
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 10 ks Dámska kabelka C&T á 19,90 € – spolu 199,00 €/3K,
- 5 ks Dámska kabelka D&X á 23,90 € – spolu 119,50 €/3K,
- 6 ks Dámska kabelka G&T á 23,90 € – spolu 143,40 €/3K,
- 4 ks Dámska kabelka G&T á 12,90 € – spolu 51,60 €/3K,
- 10 ks Dámska kabelka Aleknus á 13,50 € – spolu 135,00 €/3K.
V čase kontroly dňa 14. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že na
kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 2,60 € bol vydaný doklad o kúpe výrobku,
ktorý neobsahoval názov zakúpeného výrobku, nakoľko do kontrolného nákupu bol zakúpený
výrobok – detské nohavičky, pričom na vydanom doklade o kúpe bolo uvedené „Sp. prádlo”.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 12 ods. 2 a § 16 ods. 1 písm. d)
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0369/04/18 zo dňa 20. 12. 2018 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 06. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 14. 09. 2018 konateľka účastníka konania
p. Adriana F., prítomná pri kontrole uviedla, že berie na vedomie.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou
alebo informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie
orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho
nemožno označiť.
V zmysle § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku. V záujme
dodržania tejto povinnosti, je však predávajúci povinný uviesť na doklade o kúpe názov
výrobku spôsobom, ktorý by umožnil jeho jasnú a presnú špecifikáciu. Z pokladničného
dokladu musí byť zrejmé, aký výrobok si spotrebiteľ zakúpil a to tak, aby jeho označenie
umožnilo jednoznačné odlíšenie od iného výrobku. Používanie tzv. tovarových skupín ako

názov výrobku, považuje správny orgán za príliš všeobecné z ktorého nie je možné určiť, aký
výrobok si spotrebiteľ v skutočnosti zakúpil.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených
nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 14. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti zabezpečiť, aby predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o spôsobe údržby výrobku a povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe
výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že absolútnou prioritou
pre spotrebiteľov je ochrana ich zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, pričom
účastník konania svojím konaním tým, že nezabezpečil k vyššie špecifikovaným výrobkov
návody na údržbu žiadnym spôsobom, porušil svoje povinnosti a ohrozil spotrebiteľovi právo
na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických záujmov spotrebiteľa by mohlo dôjsť
nesprávnou údržbou výrobku. Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený charakter
informácií, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť a celková
hodnota výrobkov s nedostatkami, ktorá činí 648,50 €, ako aj zistený rozsah porušených
povinností, keďže nedostatky boli zistené u 5 druhov výrobkov.
Správny orgán prihliadol zároveň aj ku skutočnosti, že doklad o kúpe je podstatnou
náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov, preto je nevyhnutné uvádzať
na ňom názov zakúpeného výrobku, nakoľko absencia údaja o názve zakúpeného výrobku
môže sťažiť, prípadne aj znemožniť uplatnenie reklamácie. Doklad o kúpe osvedčuje
existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Doklad o kúpe nesporne patrí medzi dôkazy s vysokou výpovednou hodnotou
o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.

Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
P O U Č E N I E:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0376/04/18

V Nitre dňa 28. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Start Retail s. r. o.
sídlo: Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
IČO: 44 821 441
prevádzka: Textil, obuv, doplnky U.S. POLO ASSN., Galéria Mlyny, Štefánikova trieda
35/61, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 04. 10. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 bal. Pánske ponožky
A081SZ013 2 ks á 14,95 €/bal., pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI,
vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 04. 10. 2018 bolo vo
vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy
výrobkov – 1bal./2 ks Pánske boxerky U.S. POLO 80171 á 39,95 €/bal., 1 bal./3 ks Pánske
boxerky U.S. POLO 80170 á 54,95 €/bal., 1 bal./2 ks Dámske nohavičky U.S. POLO
66122Y á 34,95 €/bal. a 1 bal. /3 ks Dámske nohavičky U.S. POLO 66121Y á 29,95 €/bal.,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym spôsobom,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 450,– € (slovom štyristopäťdesiat eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 04. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv, doplnky U.S. POLO ASSN., Galéria Mlyny, Štefánikova
trieda 35/61, Nitra.
V čase kontroly dňa 04. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 bal. Pánske ponožky A081SZ013 2 ks á 14,95 €/bal., pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol
inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
V čase kontroly dňa 04. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou
cenou žiadnym spôsobom. Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 1 bal./2 ks Pánske boxerky U.S. POLO 80171 á 39,95 €/bal.,
- 1 bal./3 ks Pánske boxerky U.S. POLO 80170 á 54,95 €/bal.,
- 1 bal./2 ks Dámske nohavičky U.S. POLO 66122Y á 34,95 €/bal.,
- 1 bal. /3 ks Dámske nohavičky U.S. POLO 66121Y á 29,95 €/bal.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k)
a § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia
§ 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0376/04/18 zo dňa 20. 12. 2018 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 06. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá za
protiprávny skutkový stav zistený dňa 04. 10. 2018 počas kontroly.

V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených
nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 04. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na
subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej
cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre
spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok
a umožňuje mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený
bol aj samotný charakter porušenej povinnosti vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných
výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých
faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený u 4 druhov
výrobkov.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý
spotrebiteľ okrem iného právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý.

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0379/04/18

V Nitre dňa 08. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
prevádzka:

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
Dopravná 14, 934 01 Levice
34 150 056
COOP JEDNOTA, prevádzkareň č. 02-086, Kuraľany 49

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 10. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom
neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
03. 10. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 03. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – COOP JEDNOTA, prevádzkareň č. 02-086, Kuraľany 49.
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené: 1 ks potravinová fólia 20 m á 1,07 EUR/1ks. 1 ks papierové obrúsky 80 ks
á 0,62 EUR/1bal.
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase
kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom spotrebiteľovi
v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie 10a ods. 1 písm. k),
§ 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2
písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 07. 01. 2019,
č. P/0379/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej schránky
účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 10. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Účastník konania sa k zisteným nedostatkom vyjadril listom zo dňa 14. 01. 2019, ktorý bol
na I SOI v Nitre doručený dňa 17. 01. 2019. Vo vyjadrení uviedol, že zistené nedostatky
preverili a odkonzultovali s vedúcou prevádzkovej jednotky. Pokladníčka, ako aj celý
personál bol poučený o povinnostiach v zmysle zákona. Ďalej uvádza, že tesne pred kontrolou
došlo ku kompletnej výmene personálu, vedúca si absenciu reklamačného poriadku na
prevádzkovej jednotke nevšimla. Nedostatok odstránili okamžite.
Správny orgán uvádza a pozitívne hodnotí prijatie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov, no zároveň poukazuje na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna
a účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu na zavinenie a úmysel.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný
pristúpiť k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie
za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie,

ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho
stavu zo strany účastníka konania.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 03. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na
informácie a ochranu ekonomických záujmov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená
skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného

právo na informácie, na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0382/04/18

V Nitre dňa 06. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
prevádzka:

CREATOR SK, s. r. o.
Radničné námestie 37, 085 01 Bardejov
50 895 061
Zmiešaný tovar Môj obchod, Vinárska 1/333, Lužianky

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) 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 zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 27. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené –
1 ks čistiaci prípravok Clin Blue 500 ml á 1,45 EUR/ks, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom
neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
27. 09. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 27. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Zmiešaný tovar Môj obchod, Vinárska 1/333, Lužianky.
V čase kontroly dňa 27. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené: 1 ks čistiaci prípravok Clin Blue 500 ml á 1,45 EUR/ks.
V čase kontroly dňa 27. 09. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase
kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom spotrebiteľovi
v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k),
§ 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2
písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 07. 01. 2019,
č. P/0382/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej schránky
účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 08. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný
pristúpiť k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie
za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť

informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 27. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov,
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená
skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia, správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola
pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.

Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0398/04/18

V Nitre dňa 08. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 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, § 20 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: ELEKTROSPED, a. s.
sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO: 35 765 038
prevádzka: DATART, OC Centro, Akademická 1A, Nitra
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 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 - v zmysle ktorého
predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách,
nakoľko v čase kontroly dňa 02. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení
podnetu č. 650/2018 zistené, že v obchodných podmienkach na stránkach internetového
obchodu www.hej.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy v bode 10.1. uvedené nasledovné: „Predávajúci je
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil
výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani
pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,
ktorá je uvedená v internetovom obchode”, čím účastník konania porušil zákaz používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa, nakoľko zmena ceny, ktorá nastala po uzavretí zmluvy neoprávňuje
predávajúceho odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je
výrobok vystavený, alebo inak pripravený na predaj; informácia o cene je jednou zo
základných informácií, ktorá má byť spotrebiteľovi poskytnutá v zmysle § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, pričom v zmysle § 3 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z.
informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku
a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán,

u k l a d á
účastníkovi konania 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 p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 02. 11. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – DATART, OC Centro, Akademická 1A, Nitra.
Ku kontrole boli predložené Obchodné podmienky internetového obchodu www.hej.sk,
ktoré tvoria prílohu č. 2 inšpekčného záznamu zo dňa 02. 11. 2018.
V čase kontroly dňa 02. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 650/2018 zistené, že v obchodných podmienkach na stránkach internetového obchodu
www.hej.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od
kúpnej zmluvy v bode 10.1. uvedené nasledovné: „Predávajúci je oprávnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca
alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich
z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,
ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote
určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom
obchode”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko zmena ceny,
ktorá nastala po uzavretí zmluvy neoprávňuje predávajúceho odmietnuť predať výrobok
spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je výrobok vystavený alebo inak pripravený na
predaj; informácia o cene je jednou zo základných informácií, ktorá má byť spotrebiteľovi
poskytnutá v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, pričom v zmysle § 3 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014
Z. z. informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku
a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit.
zákona č. 250/2007 Z. z., citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0398/04/18 zo dňa 10. 01. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 11. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 18. 01. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
podkladom vykonanej kontroly dňa 02. 11. 2018 bol okrem iného podnet spotrebiteľa
č. 650/2018, ktorý si objednal od kontrolovaného subjektu tovar. O dva dni neskôr však
z dôvodu systémového pochybenia musel kontrolovaný subjekt predmetnú objednávku

stornovať, o čom spotrebiteľku obratom po zistení týchto skutočností informoval
kontrolovaný subjekt prostredníctvom e-mailu. Účastník konania k podnetu spotrebiteľa
č. 650/2018 uvádza rovnako, ako uviedol vo svojom stanovisku zo dňa 12. 11. 2018, že sa
nestotožňuje s tým, že by malo prísť k akémukoľvek porušeniu zákona. Z právneho hľadiska
je totiž rozhodujúce, v ktorom okamihu vznikne medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah.
Ponuka na uzatvorenie zmluvy sa považuje za objednávku zaslanú konkrétnym zákazníkom.
V danom prípade teda zmluva vzniká až v okamihu, keď kontrolovaný subjekt zašle
zákazníkovi potvrdenie prijatia objednávky. Zo strany účastníka konania však k potvrdeniu
objednávky neprišlo, a táto bola stornovaná.
Keďže je podľa účastníka konania zrejmé, že v rámci obchodnej praxe e-shopu môže
nastať situácia, kedy dôjde k zlyhaniu systému a v tom dôsledku môže dôjsť k chybnému
uvedeniu ceny pri výrobku, účastník konania pre takýto prípad upravuje postup vo svojich
obchodných podmienkach, s ktorými sa má spotrebiteľ možnosť oboznámiť ešte pred
uzavretím zmluvy, čo účastník konania považuje na rozdiel od správneho orgánu za korektný
prístup. Ďalej uvádza, že je pravdou, že zákon o ochrane spotrebiteľa zakazuje používanie
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom neprijateľné zmluvné
podmienky sú upravené v § 53 Občianskeho zákonníka, na ktorý odkazuje aj zákon o ochrane
spotrebiteľa. Účastník konania však zastáva názor, že citované ustanovenia jeho obchodných
podmienok nepredstavujú žiadnu neprijateľnú podmienku v zmysle § 53 Občianskeho
zákonníka a ani správny orgán nešpecifikoval, ktorú neprijateľnú zmluvnú podmienku by
mali citované ustanovenia obchodných podmienok účastníka konania predstavovať. Z tohto
dôvodu je podľa účastníka konania zrejmé, že z jeho strany nedochádza k žiadnemu
používaniu neprijateľných podmienok tak, ako to uvádza správny orgán. Podľa účastníka
konania sa navyše nemožno stotožniť s názorom, že by jeho konaním malo dôjsť ku klamaniu
spotrebiteľov a v tom dôsledku mal tento urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by
inak neurobil. Tým, že účastník konania v zmysle jeho obchodných podmienok stornoval
v dôsledku zle nastavenej ceny na internetovej stránke objednávku práve došlo k zamedzeniu
toho, aby spotrebiteľka vykonala obchodnú transakciu súvisiacu s jej objednávkou a pokiaľ
by ju aj vykonala, tento by jej v rámci obchodných podmienok finančné prostriedky vrátil. Je
teda zrejmé, že práve takto nastavenými obchodnými podmienkami a postupom účastníka
konania dochádza k zamedzeniu vykonávania klamlivých praktík v súvislosti s obchodnými
transakciami spotrebiteľov, ktorí si v prípade záujmu môžu samozrejme tovar kúpiť za bežnú
predajnú cenu, s ktorou objednaním tovaru vyjadria súhlas. Ďalej účastník konania uvádza, že
ho pochybenie na jeho strane veľmi mrzí, čoho dôkazom je aj to, že k náprave tohto stavu
došlo hneď, ako sa o chybe dozvedel. Zároveň by chcel uviesť, že nebolo žiaľ v jeho moci
takéto zlyhanie a chybu systému dopredu predpokladať, avšak určite nebolo jeho úmyslom
klamať spotrebiteľa a už vôbec nie porušovať zákon. Ako už bolo uvedené, táto chyba ho
veľmi mrzí a bude sa snažiť, aby v budúcnosti k podobným pochybeniam z jeho strany
nedochádzalo.
Vzhľadom na vyššie uvedené účastník konania zdôrazňuje, že pochybenie nastalo len
v dôsledku omylu a zlyhania systému a teda, že úmyslom účastníka konania nebolo klamať
spotrebiteľa, či porušovať zákon a tiež, že po zistení pochybenia, chybu okamžite odstránil,
navrhuje, aby bolo konanie o podnete spotrebiteľa č. 650/2018 zastavené. Pokiaľ by však bolo
dostatočne preukázané, že práva spotrebiteľa boli poškodené spôsobom, že si náprava
vyžaduje uloženie sankcie, účastník konania navrhuje, aby sa v súlade s ust. § 24 ods. 5
zákona č. 250/2007 Z. z. prihliadlo na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia
povinností, spôsob a následky porušenia povinnosti.
K inšpekčnému záznamu sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na I SOI v Nitre
doručený dňa 14. 11. 2018. Vo svojom vyjadrení účastník konania citoval bod 10.1. svojich
obchodných podmienok. Ďalej vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol skutočnosti,
ktoré uviedol aj vo vyššie uvedenom vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania.

K tomu správny orgán uvádza, že v obchodných podmienkach internetového obchodu
účastníka konania bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v bode 10.1. uvedené, že
„Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého
v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode”. Uvedeným
ustanovením účastník konania ako predávajúci používal neprijateľné zmluvné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. V zmysle § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka
spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. V súvislosti s tvrdením
účastníka konania, že správny orgán nešpecifikoval, ktorú neprijateľnú zmluvnú podmienku
by mali citované ustanovenia obchodných podmienok účastníka konania predstavovať,
správny orgán uvádza, že ustanovenie § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka obsahuje len
demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom
správny orgán vyhodnotil neprijateľnosť predmetnej podmienky v súlade so všeobecným
ustanovením § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ďalej je potrebné poukázať na znenie
§ 4 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci nesmie
odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na
predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.
Z uvedeného vyplýva, že zmena ceny, ktorá nastala po uzavretí zmluvy neoprávňuje
predávajúceho odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je výrobok
vystavený alebo inak pripravený na predaj. Informácia o cene je jednou zo základných
informácií, ktoré má byť spotrebiteľovi v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z.
poskytnutá, pričom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. informácie uvedené v odseku
1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba
s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Zároveň chce správny orgán zdôrazniť, že
predmetom správneho konania je uloženie postihu pre porušenie zákazu používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nie pre porušenie zákazu používať nekalé
obchodné praktiky vo forme klamlivého konania.
Správny orgán zdôrazňuje, že zákon o ochrane spotrebiteľa je konštruovaný na absolútnej
objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), a preto sa
účastník konania nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za kontrolou zistené nedostatky
poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. V prípade porušenia ustanovení zákona
o ochrane spotrebiteľa ide naviac o tzv. ohrozovacie správne delikty, kedy pre naplnenie
znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, postačuje riziko jeho
vzniku. V danom prípade teda stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou
osobou, t. j. predávajúcim, došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom.
Zároveň správny orgán poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly.
Ďalej správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci
nesmie používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách.
V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci
povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie
odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na
predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.
Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na
predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa
podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov. Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak:
a) predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b) viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov
alebo poskytovania služieb.
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na
základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne
a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2, alebo podľa medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, celkovú cenu tovaru, alebo služby vrátane
dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru,
alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady
na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady
alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom,
predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu
nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.
Podľa § 3 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého informácie uvedené
v odseku 1, tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným
súhlasom oboch zmluvných strán.
Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú
uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
V zmysle § 53 ods. 1 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“).
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 02. 11. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,

spôsob a následky porušenia zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené porušenie zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Ako neprijateľné hodnotí správny
orgán také ustanovenie, ktoré umožňuje predávajúcemu odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že nie
je schopný dodať zákazníkovi tovar v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode,
nakoľko v zmysle § 4 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie
odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený, alebo inak pripravený na
predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach,
pričom zmena ceny, ktorá nastala po uzavretí zmluvy neoprávňuje predávajúceho odmietnuť
predať výrobok spotrebiteľovi a odstúpiť od zmluvy, ak je výrobok vystavený alebo inak
pripravený na predaj. Používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom stanovených povinností, keďže takéto
konanie je spôsobilé priamo založiť značnú nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných
strán v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ v dobrej viere uzaviera zmluvu s predávajúcim,
od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie a ponúkané služby koná profesionálne
a so znalosťou ponúkaných služieb, čo zodpovedá poctivému prístupu v podnikaní
a dodržiavaniu odbornej starostlivosti zo strany účastníka konania vo vzťahu k spotrebiteľom.
Požiadavka ochrany spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných,
vzťahoch je prevtelená do zákazu používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských
zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola naplnená.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená
pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je
žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu
v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je
potrebné uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k
ostatným nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať
aj silu odradiť od protiprávneho postupu.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 949 01 N i t r a
Číslo: P/0399/04/18
Nitre dňa 06. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Pavel Páleník FARBY-LAKY-DROGÉRIA
IČO:
33 586 918
Sídlo:
951 35 Veľké Zálužie, Hlavná 254/13
Prevádzka: Drogéria, domáce potreby – TOP DROGÉRIA, Štefánikova trieda 85/86,
Nitra,
Kontrola vykonaná dňa 06. 09. 2018,
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 7 ods. 1 v nadväznosti
na ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a), b), § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. d), 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 zmysle ktorých
nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom za nekalú obchodnú praktiku sa považuje
najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej praktiky, ktorá akýmkoľvek spôsobom uvádza
do omylu priemerného spotrebiteľa, pričom došlo k naplneniu znaku klamlivého konania
vo vzťahu k cene, nakoľko v čase kontroly dňa 06. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej
prevádzke inšpektormi SOI v Nitre zistené, že účastník konania formou klamlivého
konania, uvádzal na cenovkách pri šiestich druhoch výrobkov nižšiu ceny za výrobky, než
aké boli pre spotrebiteľov zaevidované v cenovej evidencii, čím účastník konania porušil
zákaz používania nekalých obchodných praktík,
u k l a d á
účastníkovi konania 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 (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa)
p o k u t u
vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 06. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Drogéria, domáce potreby – TOP DROGÉRIA, Štefánikova trieda 85/86,
Nitra.
V čase kontroly dňa 06. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
v Nitre zistené, že účastník konania formou klamlivého konania uvádzal na cenovkách
pri šiestich druhoch výrobkov nižšiu ceny za výrobky, než aké boli pre spotrebiteľov

zaevidované v cenovej evidencii, čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých
obchodných praktík.
Išlo o nasledovné druhy výrobkov:
- 1 balenie/150 g K2r Čistič práčky, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške 1,99 €, cena
platná v cenovej evidencii vo výške 2,50 €,
- 275 ml osviežovač vzduch a tkanín GLADE BY BRISE AIR & FABRIC, ranná horská
sviežosť, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške 2,59 €, cena platná v cenovej evidencii
vo výške 2,90 €,
- 250 ml tekuté mydlo RADOX KIDS, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške 1,69 €,
cena platná v cenovej evidencii vo výške 4,20 €,
- 200 g náhrobný kahanec PLAST NN OL240, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške
0,55 €, cena platná v cenovej evidencii vo výške 0,60 €,
- 200 g náhrobný kahanec PLAST NN WP2, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške
0,49 €, cena platná v cenovej evidencii vo výške 0,60 €,
- 100 g náhrobný kahanec PLAST NN WP1, cena uvedená na regálovej cenovke vo výške
0,29 €, cena platná v cenovej evidencii vo výške 0,35 €.
Týmto konaním došlo k nekalým obchodným praktikám, nakoľko došlo k naplneniu
znakov klamlivého konania a teda k porušeniu zákazu používania nekalých obchodných
praktík v zmysle § 7 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenia § § 7 ods. 2 písm. a)b), § 7
ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) 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.
Inšpektormi SOI bolo v čase kontroly uskutočnenej dňa 06. 09. 2018 vo vyššie uvedenej
prevádzke zistené, že účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľom uplatňoval nekalé
obchodné praktiky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a ktoré môžu
podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, nakoľko môže zapríčiniť,
že spotrebiteľ by urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože
vyššie uvedené informácie na regálových cenovkách o cene vyššie uvedených výrobkov
uvádzali do omylu priemerného spotrebiteľa.
Vo vyššie uvedenom prípade konal účastník konania v hrubom rozpore s odbornou
starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi.
Vychádzajúc zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES zo dňa 11. 05. 2005
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej
len „Smernica“), I SOI poukazuje na článok 2 písm. c) Smernice, ktorý uvádza, že: „produkt“
je akýkoľvek tovar, alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku.
Ďalej v čl. 2 písm. d) Smernice je uvedené, že: „obchodné praktiky podnikateľov voči
spotrebiteľom“ sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie,
obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené
s podporou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľom.
Správny orgán takisto poukazuje na čl. 2 písm. k) Smernice, podľa ktorého: „rozhodnutie
o obchodnej transakcii“ je akékoľvek rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých
podmienok produkt kúpi, vykoná zaň platbu vcelku alebo v častiach, ponechá si ho alebo
s ním bude ďalej nakladať, alebo uplatní zmluvné právo vo vzťahu k produktu bez ohľadu
na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať, alebo zdržať sa konania.
Rovnako správny orgán dáva do pozornosti čl. 3 bod 1. Smernice, táto smernica sa
uplatňuje na nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom tak, ako sú
ustanovené v článku 5, pred, počas a po uskutočnení obchodnej transakcie vo vzťahu
k produktu.
Vymedzenie obchodných praktík treba chápať v spojení s článkom 3, ktorý sa týka rozsahu
pôsobnosti smernice. Obchodné praktiky sa vyskytujú už počas štádia marketingu.

Na základe vyššie uvedených informácií I SOI uvádza, že uvedená obchodná praktika
vyššie cit. spoločnosti má znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle § 7 ods. 1
v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a)b), § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. d) vyššie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10. 01. 2019,
naša zn. P/0399/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie uvedenú
adresu miesta podnikania účastníka konania, kde mu bolo dňa 17. 01. 2019 doručené.
V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník
konania možnosť vyjadriť sa k oznámeniu o začatí správneho konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol
na I SOI v Nitre doručený dňa 23. 01. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania a aj
predavačka, ktorá bola prítomná pri kontrole uviedli, že dňa 05. 09. 2018 skončila akcia na
200 druhov tovarov a pri vyššie uvedených šiestich druhov výrobkov predavačka nestihla
vytiahnuť z regála cenovky.
K tomu správny orgán uvádza, že dané vyjadrenie nezbavuje účastníka konania objektívnej
zodpovednosti za zistené porušenie zákona.
Správny orgán poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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.
Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá
žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti
stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností
vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán v zmysle
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný pristúpiť k uloženiu postihu, preto
nemožno upustiť od uloženia pokuty. Zodpovednosť za porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa je objektívna a účastník konania preto zodpovedá za zistené nedostatky
bez ohľadu na to, či mal, alebo nemal v úmysle poškodiť spotrebiteľa. Súčasne je potrebné
uviesť, že v danom vzťahu je spotrebiteľ laikom, a práve účastník konania je tým subjektom,
ktorý má konať s odbornou starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho predmet podnikania a má
dbať o riadne plnenie si povinností.
Ďalej správny orgán uvádza, že zákonnú definíciu pojmu obchodnej praktiky upravuje
§ 2 písm. p) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je ňou konanie,
opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane
reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom
a dodaním výrobku spotrebiteľovi.
V zmysle § 2 písm. u) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, odbornou starostlivosťou
sa rozumie úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať

od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej
praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti.
V zmysle § 7 ods. 1 cit. zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
V zmysle § 7 ods. 2 písm. a), b) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, obchodná
praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti
a podstatne narušuje, alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane, alebo ktorému je
adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú
skupinu spotrebiteľov.
V zmysle § 7 ods. 4 cit. zákona za nekalú obchodnú praktiku sa považuje okrem iného
najmä klamlivé konanie.
Na účely zákona o ochrane spotrebiteľa sa v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane
spotrebiteľa, obchodná praktika 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.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol
v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal
najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom zázname
zo dňa 06. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
Pri určovaní výšky pokuty orgán dozoru v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona
o ochrane spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia
povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri zohľadnení uvedených kritérií orgán
dozoru vzal v úvahu, že použitím nekalej obchodnej praktiky formou klamlivého konania,
ktorá je zakázaná, dochádza zo strany účastníka konania k zneužívaniu silnejšieho postavenia
vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany
v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania nekalých
obchodných praktík, ktoré účastník konania svojim konaním porušil.
Orgán dozoru vzal do úvahy skutočnosť, že cena je dôležitým údajom špecifikujúcim
ponúkaný produkt a hrá pre spotrebiteľa dôležitú úlohu v procese záujmu.
V súvislosti s výškou pokuty bolo zohľadnené, že účastník konania pri svojej činnosti
využil nekalú obchodnú praktiku, ktorú zákon zakazuje a ktorá mohla negatívne ovplyvniť
spotrebiteľa a viesť v konečnom dôsledku k poškodeniu jeho ekonomických záujmov.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie nekalej obchodnej praktiky
pri konaní so spotrebiteľom je vážnym zásahom do práv spotrebiteľa chránených zákonom.
Takéto konanie je o to závažnejšie, že jeho dôsledkom je porušenie ekonomického záujmu
spotrebiteľa. Nedodržaním odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho a použitím nekalej
obchodnej praktiky formou klamlivého konania došlo k zníženiu zákonom garantovanej
právnej ochrany spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo, aby bol pravdivo, správne a úplne informovaný o všetkých
faktoroch, ktoré majú vplyv na jeho rozhodovanie o kúpe produktu.
Dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, bol účastník konania povinný
aj v tomto prípade, keďže regálové cenovky mali dostupnosť v širokej sfére dosahu
spotrebiteľov. Poctivosť obchodného styku, prejavujúcu sa aj v pravdivosti údaju o výške
ceny, považuje správny orgán za základ občianskoprávneho vzťahu medzi predávajúcim
a kupujúcim.
Správny orgán zároveň prihliadol na to, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo
na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky,
za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie. Správny orgán uložil výšku postihu na základe správnej úvahy
v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,00 €.
Správny orgán taktiež poukazuje na skutočnosť, že zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje
uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená pokuta plniť úlohu
výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je žiaduce, aby bola
citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu v zanedbateľnej
výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné uviesť, že
uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným nositeľom
totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu odradiť od
protiprávneho postupu.
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností považuje orgán dozoru postih, uložený
na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeraný.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 949 01 N i t r a
Číslo: P/0400/04/18
Nitra dňa 12. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: TESCO STORES SR, a. s.
IČO: 31 321 828
sídlo: 815 61 Bratislava, Kamenné nám. 1/A
prevádzka: SUPERMARKET TESCO, Hlavná 1800/45, Vráble,
prevádzka: HYPERMARKET TESCO, Turecký rad 7, Levice,
prevádzka: SUPERMARKET TESCO, Hviezdoslavova 2A, Šurany,
prevádzka: SUPERMARKET TESCO, V. Palkovicha, Kolárovo,
kontrola vykonaná dňa 23. 05. 2018, 15. 06. 2018, 21. 06. 2018 a dňa 17. 07. 2018,
pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 7 ods. 1 v nadväznosti
na ustanovenia § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b) 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 zmysle ktorých nekalé obchodné praktiky sú zakázané,
a to aj pred vykonaním obchodnej transakcie, pričom za nekalú obchodnú praktiku sa
považuje najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej praktiky smerujúcej k dostupnosti
produktu, ktorá akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu priemerného spotrebiteľa, nakoľko
v čase kontroly dňa 23. 05. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Levice
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku „TESCO 1. jún
Oslávte deň detí“, platnom od 23. 05. 2018 do 29. 05. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na
predaj jedného druhu výrobku – Spoločenská hra AKTIVITY JUNIOR v cene 15,99 €,
nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti akciového sortimentu
a následnou kontrolou evidencie stavu zásob vedenej v počítači zistené, že tento jeden vyššie
uvedený druh výrobku nebol na prevádzke dostupný pre spotrebiteľov ku dňu začatia akcie,
čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík a použil nekalú
obchodnú praktiku, ktorá uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom
údaji, akým je dostupnosť produktu;
ďalej v čase kontroly dňa 15. 06. 2018 bolo vyššie uvedenej prevádzke v meste Vráble
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku „TESCO
SUPERMARKET“, platnom od 13. 06. 2018 do 19. 06. 2018 klamlivú informáciu o ponuke
na predaj dvoch druhov výrobkov – HYDROXID SODNÝ a KIS BOX úložný box (platnosť
akciovej ponuky už od 29. 05. 2018), nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou
dostupnosti akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob
vedenej v počítači zistené, že tieto dva vyššie uvedené 2 druhy neboli na prevádzke dostupné
pre spotrebiteľov ku dňu začatia akcie a ani do času kontroly, čím účastník konania porušil
zákaz používania nekalých obchodných praktík a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá

uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom údaji, akým je dostupnosť
produktu;
ďalej v čase kontroly dňa 21. 06. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Šurany
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku platnom od
20. 06. 2018 do 26. 06. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na predaj troch druhov výrobkov
– TESCO nafukovací matrac – jedno lôžko v cene 6,49 € (platnosť akciovej ponuky už od
29. 05. 2018), TESCO nafukovací matrac – dvoj lôžko v cene 9,69 € (platnosť akciovej
ponuky už od 29. 05. 2018) a 250 ml DOVE sprchovací gél rôzne druhy v cene 2,15 €,
nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti akciového sortimentu
a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob vedenej v počítači zistené, že tieto
3 druhy výrobkov neboli dostupné pre spotrebiteľa ku dňu začatia akcie a ani do času
kontroly, čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík
a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak
dôležitom údaji, akým je dostupnosť produktu,
ďalej v čase kontroly dňa 17. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste
Kolárovo inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku platnom
od 11. 07. 2018 do 17. 07. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na predaj jedného druhu
výrobku – 4 litre CARLSON NANO letná zmes do ostrekovačov v cene 1,99 € (platnosť
akciovej ponuky už od 03. 07. 2018), nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou
dostupnosti akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob
vedenej v počítači zistené, že tento 1 druh výrobku nebol na prevádzke dostupný pre
spotrebiteľa ku dňu začatia akcie a ani do času kontroly, čím účastník konania porušil zákaz
používania nekalých obchodných praktík a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá uvádzala
priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom údaji, akým je dostupnosť produktu,
u k l a d á
účastníkovi konania 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 (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa)
p o k u t u
vo výške 700,– € (slovom sedemsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 23. 05. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – HM TESCO, Turecký rad 7, Levice. .
Dňa 15. 06. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – SUPERMARKET TESCO, Hlavná 1800/45, Vráble.
Dňa 21. 06. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – SUPERMARKET TESCO, Hviezdoslavova 2A, Šurany.
Dňa 17. 07. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – SUPERMARKET TESCO, V. Palkovicha 11, Kolárovo.
V čase kontroly dňa 23. 05. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Levice
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku „TESCO 1. jún
Oslávte deň detí“, platnom od 23. 05. 2018 do 29. 05. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na
predaj jedného druhu výrobku – Spoločenská hra AKTIVITY JUNIOR v cene 15,99 €,
nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti akciového sortimentu
a následnou kontrolou evidencie stavu zásob vedenej v počítači zistené, že tento jeden vyššie
uvedený druh výrobku nebol na prevádzke dostupný pre spotrebiteľov ku dňu začatia akcie,
čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík a použil nekalú

obchodnú praktiku, ktorá uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom
údaji, akým je dostupnosť produktu.
V čase kontroly dňa 15. 06. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Vráble
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku „TESCO
SUPERMARKET“, platnom od 13. 06. 2018 do 19. 06. 2018 klamlivú informáciu o ponuke
na predaj dvoch druhov výrobkov – HYDROXID SODNÝ a KIS BOX úložný box (platnosť
akciovej ponuky už od 29. 05. 2018), nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou
dostupnosti akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob
vedenej v počítači zistené, že tieto dva vyššie uvedené 2 druhy neboli na prevádzke dostupné
pre spotrebiteľov ku dňu začatia akcie a ani do času kontroly, čím účastník konania porušil
zákaz používania nekalých obchodných praktík a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá
uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom údaji, akým je dostupnosť
produktu.
V čase kontroly dňa 21. 06. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Šurany
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku platnom od
20. 06. 2018 do 26. 06. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na predaj troch druhov výrobkov
– TESCO nafukovací matrac – jedno lôžko v cene 6,49 € (platnosť akciovej ponuky už od
29. 05. 2018), TESCO nafukovací matrac – dvoj lôžko v cene 9,69 € (platnosť akciovej
ponuky už od 29. 05. 2018) a 250 ml DOVE sprchovací gél rôzne druhy v cene 2,15 €,
nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti akciového sortimentu
a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob vedenej v počítači zistené, že tieto
3 druhy výrobkov neboli dostupné pre spotrebiteľa ku dňu začatia akcie a ani do času
kontroly, čím účastník konania porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík
a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá uvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu pri tak
dôležitom údaji, akým je dostupnosť produktu.
V čase kontroly dňa 17. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke v meste Kolárovo
inšpektormi SOI zistené, že účastník konania uvádzal v reklamnom letáku platnom od
11. 07. 2018 do 17. 07. 2018 klamlivú informáciu o ponuke na predaj jedného druhu výrobku
– 4 litre CARLSON NANO letná zmes do ostrekovačov v cene 1,99 € (platnosť akciovej
ponuky už od 03. 07. 2018), nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti
akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob vedenej
v počítači zistené, že tento 1 druh výrobku nebol na prevádzke dostupný pre spotrebiteľa
ku dňu začatia akcie a ani do času kontroly, čím účastník konania porušil zákaz používania
nekalých obchodných praktík a použil nekalú obchodnú praktiku, ktorá uvádzala priemerného
spotrebiteľa do omylu pri tak dôležitom údaji, akým je dostupnosť produktu.
Týmto konaním došlo k nekalým obchodným praktikám, nakoľko došlo k naplneniu
znakov klamlivého konania vo vzťahu k dostupnosti produktu, a teda k porušeniu
zákazu používania nekalých obchodných praktík v zmysle § 7 ods. 1 v nadväznosti
na ustanovenia § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) 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.
Inšpektormi SOI bolo v čase kontrol uskutočnených dňa 23. 05. 2018, 15. 06. 2018,
21. 06. 2018 a dňa 17. 07. 2018 na vyššie uvedených prevádzkach zistené, že účastník
konania vo vzťahu k spotrebiteľovi uplatňoval nekalé obchodné praktiky, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami odbornej starostlivosti a ktoré môžu podstatne narušiť ekonomické správanie
priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k dostupnosti produktu, nakoľko spotrebiteľ by sa
za účelom kúpy deklarovaných výrobkov rozhodol navštíviť dané prevádzky, pričom by
mohol mať s tým spojené určité cestovné výdavky a až na tvare miesta by zistil, že sa
deklarované výrobky, ktoré mal záujem si kúpiť, na prevádzkach vôbec nenachádzali.
Vo vyššie uvedenom prípade konal účastník konania v hrubom rozpore s odbornou
starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi.

Vychádzajúc zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES zo dňa 11. 05. 2005
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej
len „Smernica“), I SOI poukazuje na článok 2 písm. c) Smernice, ktorý uvádza, že: „produkt“
je akýkoľvek tovar, alebo služba vrátane nehnuteľností, práva a záväzku.
Ďalej v čl. 2 písm. d) Smernice je uvedené, že: „obchodné praktiky podnikateľov voči
spotrebiteľom“ sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie,
obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené
s podporou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľom.
Správny orgán takisto poukazuje na čl. 2 písm. k) Smernice, podľa ktorého: „rozhodnutie
o obchodnej transakcii“ je akékoľvek rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých
podmienok produkt kúpi, vykoná zaň platbu vcelku alebo v častiach, ponechá si ho,
alebo s ním bude ďalej nakladať, alebo uplatní zmluvné právo vo vzťahu k produktu bez
ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania.
Rovnako správny orgán dáva do pozornosti čl. 3 bod 1. Smernice, táto smernica sa
uplatňuje na nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom tak, ako sú
ustanovené v článku 5, pred, počas a po uskutočnení obchodnej transakcie vo vzťahu
k produktu.
Vymedzenie obchodných praktík treba chápať v spojení s článkom 3, ktorý sa týka rozsahu
pôsobnosti smernice. Obchodné praktiky sa vyskytujú už počas štádia marketingu.
Na základe vyššie uvedených informácií I SOI uvádza, že uvedená obchodná praktika
vyššie cit. spoločnosti má znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle § 7 ods. 1
v nadväznosti na § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10. 01. 2019,
naša zn. P/0400/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do jeho elektronickej
schránky, kde mu bolo doručené dňa 14. 01. 2019.
V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník
konania možnosť vyjadriť sa k oznámeniu o začatí správneho konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ako aj
uskutočnenie opatrení s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je v zmysle § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. povinnosťou kontrolovanej osoby. Pre postih za zistený skutkový stav je
rozhodujúci stav zistený v čase kontrol.
Ďalej správny orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán
v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný pristúpiť k uloženiu postihu,
preto nemožno upustiť od uloženia pokuty. Zodpovednosť za porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa je objektívna a účastník konania preto zodpovedá za zistené nedostatky
bez ohľadu na to, či mal, alebo nemal v úmysle poškodiť spotrebiteľa, alebo či bol nedostatok
spôsobený neúmyselne, alebo či bol spôsobený zo strany iného subjektu. Súčasne je potrebné
uviesť, že v danom vzťahu je spotrebiteľ laikom, a práve účastník konania je tým subjektom,
ktorý má konať s odbornou starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho predmet podnikania a má
dbať o riadne plnenie si povinností.

Ďalej správny orgán uvádza, že zákonnú definíciu pojmu obchodnej praktiky upravuje
§ 2 písm. p) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je ňou konanie,
opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane
reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom
a dodaním výrobku spotrebiteľovi.
V zmysle § 2 písm. u), vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, odbornou starostlivosťou
sa rozumie úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať
od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej
praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti.
V zmysle § 7 ods. 1 cit. zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
V zmysle § 7 ods. 2 písm. a), b), vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, obchodná
praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti
a podstatne narušuje, alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane, alebo ktorému je
adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú
skupinu spotrebiteľov.
V zmysle § 7 ods. 4 cit. zákona za nekalú obchodnú praktiku sa považuje okrem iného
najmä klamlivé konanie.
Na účely zákona o ochrane spotrebiteľa sa v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) obchodná praktika
považuje za klamlivú, ak akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť
do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj vo vzťahu k dostupnosti produktu, čo je tiež
hlavný znak produktu.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol
v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny orgán vychádzal
najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrolách a zaznamenaných v inšpekčných
záznamoch, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä
na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob a následky porušenia povinností,
ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu použitia nekalej obchodnej
praktiky. Nedodržaním týchto povinností účastník konania znížil rozsah práv spotrebiteľa
priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.
V súvislosti s výškou pokuty bolo zohľadnené, že účastník konania pri svojej činnosti
využil nekalú obchodnú praktiku, ktorú zákon zakazuje a ktorá mohla negatívne ovplyvniť
spotrebiteľa a viesť v konečnom dôsledku k poškodeniu jeho ekonomických záujmov.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie nekalej obchodnej praktiky pri konaní
so spotrebiteľom je vážnym zásahom do práv spotrebiteľa chránených zákonom. Takéto
konanie je o to závažnejšie, že jeho dôsledkom je porušenie ekonomického záujmu
spotrebiteľa.
Spotrebiteľ má právo, aby bol pravdivo, správne a úplne informovaný o všetkých
faktoroch, ktoré majú vplyv na jeho rozhodovanie o kúpe výrobku. Jedným z nich je
v podmienkach slovenského trhu nepochybne dostupnosť produktu.
V reklamných letákoch, ktoré sú predmetom tohto konania bola spotrebiteľom
za výhodných podmienok prezentovaná okrem iného aj ponuka spolu 7 vyššie uvedených
druhov výrobkov, ktoré sa v čase začatia akcie v ponuke pre spotrebiteľa vo vyššie uvedených

prevádzkach vôbec nenachádzali. Jedná sa pritom o poskytnutie klamlivej informácie
o skutočnosti, ktorá má pre spotrebiteľov podstatný vplyv na rozhodnutie, či navštívia dané
prevádzky za účelom kúpy daných výrobkov.
Dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, bol účastník konania povinný
aj v týchto prípadoch, keďže vo vyššie uvedených reklamných letákoch deklaroval
dostupnosť aj 7 vyššie uvedených druhov výrobkov za výhodných podmienok priamo
vo svojich prevádzkach, pričom reklamné letáky účastník konania uviedol do širokej sféry
dosahu spotrebiteľov. Poctivosť obchodného styku, prejavujúcu sa aj v pravdivosti reklamy,
považuje správny orgán za základ občianskoprávneho vzťahu medzi predávajúcim
a kupujúcim.
Správny orgán zároveň prihliadol na to, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 cit. zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo
na ochranu svojich ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý.
Účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky,
za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie. Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe
do 66 400,00 €. Pokuta v uloženej výške nie je vzhľadom na hornú hranicu sadzby represívna,
naďalej plní preventívnu funkciu. Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj
na skutočnosť, že nedostatky boli zistené až v štyroch prevádzkach.
Keďže správny orgán uložil pokutu na základe správnej úvahy v rámci zákonnej sadzby,
má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu,
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou primeranou
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia
zákona.
POUČENIE :
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0341/04/18

V Nitre dňa 05. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Tibor KÖRÖSI – UNOCA´S
miesto podnikania: 925 82 Tešedíkovo 588
IČO: 34 760 482
prevádzka: Záhradkárske potreby UNOCA´S, Štúrova 10, Šaľa,
kontrola vykonaná dňa 15. 08. 2018,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle
ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko
v čase kontroly dňa 15. 08. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup dvoch kusov kvetináčov spolu v celkovej hodnote € 1,11, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom
neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 15. 08. 2018 bolo
vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzalo 11 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym
spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
15. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že účastník
konania ako predávajúci, nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi,

u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. 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 p o k u t u vo výške 600,– € (slovom šesťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 15. 08. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Záhradkárske potreby UNOCA´S, Štúrova 10, Šaľa.
V čase kontroly dňa 15. 08. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup dvoch kusov kvetináčov spolu v celkovej hodnote 1,11 €, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol
inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
V čase kontroly dňa 15. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou žiadnym spôsobom. Išlo o nasledovné druhy výrobkov:
- 200 ml hnojivo kapka na kaktusy a sukulenty v cene 1,30 €,
- 250 cm³ stimulátor VETOZEN v cene 3,40 €,
- 500 ml podzimné hnojivo kapka v cene 2,45 €,
- 250 ml rozprašovač bylinky v cene 3,57 €,
- 250 ml hnojivo pre orchideje v cene 1,48 €,
- 500 ml cyper proti hmyzu v cene 3,93 €,
- 0,5 litra hnojivo rozkvet pelargóniy v cene 1,98 €,
- 0,5 kg hnojivo ENGO pre kvitnúce rastliny v cene 3,65 €,
- 0,5 litra hnojivo rozkvet UNIHUM v cene 1,98 € ,
- 500 ml hnojivo kapka na fikusy v cene 1,83 €,
- 500 g hnojivo na cyklamény FLORLIS v cene 2,26 €.
V čase kontroly dňa 15. 08. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že účastník konania ako predávajúci, nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom spotrebiteľovi.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 14a ods.
1, § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2
písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie
o začatí správneho konania zo dňa 12. 12. 2018, naša zn. P/0341/04/18, ktoré bolo účastníkovi
konania zaslané na vyššie uvedenú adresu miesta podnikania. Tento list bol účastníkovi
konania doručený dňa 21. 12. 2018.
Listom zo dňa 14. 01. 2019, ktorý bol účastníkovi konania doručený dňa 18. 01. 2019, bol
účastník konania upovedomený, že rozhodnutie bude vydané v lehote do 60 dní odo dňa
začatia správneho konania.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.

Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou
účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého 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. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
V zmysle ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky
spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné
vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným
spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.
V zmysle ustanovenia § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., predávajúci je
povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou, vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou a preto plne zodpovedá
za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 15. 08. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.

Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia vyššie uvedených povinností. Následkom protiprávneho konania
bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto
informácie je oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov.
Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej cene
predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre
spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok
a umožňuje mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený
bol aj samotný charakter porušenej povinnosti vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných
výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých
faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený spolu
u 11 druhov výrobkov.
Tým, že reklamačný poriadok nebol na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, došlo
ku zníženiu práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa
nemohol s ním oboznámiť. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola
zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu
v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda
bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy odôvodnene
a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba
vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia.
POUČENIE:
vedúca odboru výkonu dozoru
a súčasne poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa Inšpektorátu SOI
v Nitre pre Nitriansky kraj

