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/0352/04/18

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
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: Ha Nguyen Huu
miesto podnikania: MDŽ 1882/44, 942 01 Šurany
IČO: 44 595 441
prevádzka: Textil, obuv, M. R. Štefánika 25, Šurany
 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 21. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 pár Pánske tenisky
PUGE á 14,90 €/pár, 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 § 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 21. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov – 18 párov Pánska
obuv BAOLIKANG á 6,95 €, 16 párov Pánska športová obuv PUGE á 14,90 €, 12 párov
Pánska športová obuv SPORT 6044 á 11,99 €, 22 párov Dámske šľapky KOKA 508-8
á 10,90 €, v celkovej hodnote 747,18 €, ku ktorým nebol poskytnutý návod na ošetrovanie
žiadnym spôsobom,
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 600,– € (slovom šesťsto eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 21. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv, M. R. Štefánika 25, Šurany.
V čase kontroly dňa 21. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 pár Pánske tenisky PUGE á 14,90 €/pár, 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 21. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 747,18 €, ku
ktorým nebol poskytnutý návod na ošetrovanie žiadnym spôsobom.
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 18 párov Pánska obuv BAOLIKANG á 6,95 € – ∑ 125,10 € (3K),
- 16 párov Pánska športová obuv PUGE á 14,90 € – ∑ 238,40 € (3K),
- 12 párov Pánska športová obuv SPORT 6044 á 11,99 € – ∑ 143,88 € (3K),
- 22 párov Dámske šľapky KOKA 508-8 á 10,90 € – ∑ 239,80 € (3K).
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k)
a § 12 ods. 2 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 listom zo dňa 13. 12. 2018,
č. P/0352/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol doručený späť na I SOI v Nitre dňa 31. 12. 2018
z dôvodu, že adresát je neznámy. Následne bolo vyššie cit. oznámenie poslané na vyššie cit.
adresu prevádzky účastníka konania. Tento list bol doručený účastníkovi konania dňa
17. 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 21. 09. 2018 účastník konania prítomný
pri kontrole uviedol, že súhlasí.
Dňa 27. 09. 2018 bol na I SOI v Nitre doručený e-mail, v prílohe ktorého účastník konania
oznámil, že dňom 26. 09. 2018 odstránil všetky zistené nedostatky.
K tomu správny orgán uvádza, že síce pozitívne hodnotí následné odstránenie zistených
nedostatkov, pričom však 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.

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.
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.
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 21. 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 povinnosti zabezpečiť, aby predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe
údržby výrobku. 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 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
výrobkom návod na ošetrovanie žiadnym spôsobom, porušil svoje povinnosti a ohrozil
spotrebiteľovi právo na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických záujmov
spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnym ošetrovaním 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 747,18 €, ako aj zistený
rozsah porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené 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/0372/04/18

V Nitre dňa 31. 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: CHENG SHI, s. r. o. v likvidácii
sídlo: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 47 434 724
prevádzka: Textil, obuv, kabelky, CHENG SHI – Polygón, Ul. 17. novembra, Topoľčany
 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 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov – 14 ks
Spoločenská dámska kabelka Jessica á 7,99 €, 10 ks Spoločenská dámska kabelka Jessica
á 8,99 €, 5 ks Dámska kabelka Art. 60607 á 10,99 €, 3 ks Dámska kabelka Federico Z-007
á 8,99 €, 7 ks Dámska kabelka Art. 0485 á 10,99 €, 3 ks Dámska kabelka MAX FLY
á 11,99 €, 3 ks Dámska kabelka MAX FLY á 8,99 €, 4 ks Listová kabelka DII SKY
á 8,99 €, 8 ks Dámska kabelka CW 102 á 14,99 €, 5 ks Batoh Art. 7836 á 7,50 €, 6 ks
Batoh Art. 88050 á 10,50 €, v celkovej hodnote 679,93 €, ktoré neboli vybavené návodom
na ošetrenie a údržbu žiadnym spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 13 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, ak sa informácie
uvedené v § 12 ods. 2 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, nakoľko v čase kontroly dňa 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov – 11 párov Detské
čižmy E742A á 19,50 €, 12 párov Detské čižmy E723 D á 15,99 €, 12 párov Detské čižmy
E724 D K-2 á 15,50 €, 12 párov Detské čižmy E726A-2 á 15,50 €, v celkovej hodnote
778,38 €, ktoré neboli vybavené návodom na ošetrenie a údržbu v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, ale iba v maďarskom jazyku a 3 druhy výrobkov – 22 ks Maskáčová
bunda á 12,99 €, 10 ks Zelená bunda C.Q.R. Z-D230 á 19,99 €, 5 ks Čierna bunda C.Q.R.
Z-D230 á 19,99 €, v celkovej hodnote 585,63 €, ktoré neboli žiadnym spôsobom označené
informáciou o materiálovom zložení výrobku v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale
iba v anglickom jazyku,

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 25. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv, kabelky, CHENG SHI – Polygón, Ul. 17. novembra,
Topoľčany.
V čase kontroly dňa 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov v celkovej hodnote 679,93 €, ktoré
neboli vybavené návodom na ošetrenie a údržbu žiadnym spôsobom.
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 14 ks Spoločenská dámska kabelka Jessica á 7,99 € – spolu 111,86 €/3K,
- 10 ks Spoločenská dámska kabelka Jessica á 8,99 € – spolu 89,90 €/3K,
- 5 ks Dámska kabelka Art. 60607 á 10,99 € – spolu 54,95 €/3K,
- 3 ks Dámska kabelka Federico Z-007 á 8,99 € – spolu 26,97 €/3K,
- 7 ks Dámska kabelka Art. 0485 á 10,99 € – spolu 76,93 €/3K,
- 3 ks Dámska kabelka MAX FLY á 11,99 € – spolu 35,97 €/3K,
- 3 ks Dámska kabelka MAX FLY á 8,99 € – spolu 26,97 €/3K,
- 4 ks Listová kabelka DII SKY á 8,99 € – spolu 35,96 €/3K,
- 8 ks Dámska kabelka CW 102 á 14,99 € – spolu 119,92 €/3K,
- 5 ks Batoh Art. 7836 á 7,50 € – spolu 37,50 €/3K,
- 6 ks Batoh Art. 88050 á 10,50 € – spolu 63,00 €/3K.
V čase kontroly dňa 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 778,38 €, ktoré
neboli vybavené návodom na ošetrenie a údržbu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale
iba v maďarskom jazyku.
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 11 párov Detské čižmy E742A á 19,50 € – spolu 214,50 €/3K,
- 12 párov Detské čižmy E723 D á 15,99 € – spolu 191,88 €/3K,
- 12 párov Detské čižmy E724 D K-2 á 15,50 € – spolu 186,00 €/3K,
- 12 párov Detské čižmy E726A-2 á 15,50 € – spolu 186,00 €/3K.
V čase kontroly dňa 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 585,63 €, ktoré
neboli žiadnym spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba v anglickom jazyku.
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 22 ks Maskáčová bunda á 12,99 € – spolu 285,78 €/3K, výrobok bol označený na visačke
v anglickom jazyku: 100 % Cotton,
- 10 ks Zelená bunda C.Q.R. Z-D230 á 19,99 € – spolu 199,90 €/3K, výrobok bol označený
na visačke v anglickom jazyku: 65 % Cotton a 35 % Polyester,
- 5 ks Čierna bunda C.Q.R. Z-D230 á 19,99 € – spolu 99,95 €/3K, výrobok bol označený
na visačke v anglickom jazyku: 65 % Cotton a 35 % Polyester.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 12 ods. 2 a § 13 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/0372/04/18 zo dňa 20. 12. 2018 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 06. 01. 2019.
Správny orgán na strane č. 1 tohto rozhodnutia uviedol nové obchodné meno a sídlo
účastníka konania, a to CHENG SHI, s. r. o. v likvidácii, Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava
- mestská časť Ružinov, nakoľko dňa 08. 01. 2019 došlo k zmene obchodného mena a sídla
účastníka konania z CHENG SHI, s. r. o., Stará Vajnorská 17A, 831 04 Bratislava na CHENG
SHI, s. r. o. v likvidácii, Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov.
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 25. 09. 2018 konateľka účastníka konania
p. X. Ch., 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 § 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.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané textilné výrobky boli zreteľne
označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle osobitného právneho predpisu –
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011
o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov
etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. V zmysle čl. 14.1 vyššie cit.
nariadenia sa textilné výrobky označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich
vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných výrobkov etiketou
a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne

pripevnené. Podľa čl. 16.3 vyššie cit. nariadenia označenie etiketou alebo iné označenia sú
v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky
sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak.
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný uvádzať písomné
informácie podľa § 10a až § 12 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Zákon o ochrane
spotrebiteľa vyžaduje splnenie povinnosti tak, aby bola zabezpečená informovanosť
spotrebiteľa v štátnom jazyku, ktorým je na území Slovenskej republiky slovenský jazyk.
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 25. 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 uvádzať informácie podľa § 12
ods. 2 písomne v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 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 11 druhom vyššie špecifikovaných
výrobkov návody na ošetrenie a údržbu žiadnym spôsobom, k 4 druhom vyššie
špecifikovaných výrobkov návody na ošetrenie a údržbu v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka a k 3 druhom vyššie špecifikovaných výrobkov príslušné údaje o materiálovom zložení
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, porušil svoje povinnosti a ohrozil spotrebiteľovi
právo na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických záujmov spotrebiteľa by mohlo
dôjsť nesprávnym ošetrením a údržbou výrobku. Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, že pri
kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou
z dôležitých informácií, preto musí byť poskytnutá riadne a v štátnom jazyku. Materiálové
zloženie výrobkov je spotrebiteľmi zohľadňované práve z dôvodu alergií na rôzne materiály.
Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený charakter informácií, pri ktorých si účastník
konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov s nedostatkami, ktorá
činí 2043,94 €, ako aj zistený rozsah porušenej povinnosti, keďže nedostatky boli zistené
u 18 druhov výrobkov.
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/0384/04/18

V Nitre dňa 11. 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:
miesto podnikania:
IČO:
prevádzka:

Pavol Saláti - MIX
935 66 Farná 121
18 020 356
Textil MIX, Farná 55

 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 miesto podnikania fyzickej
osoby, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená
prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
označená miestom podnikania fyzickej osoby,
 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 350,– € (slovom tristopäťdesiat eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 03. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil MIX, Farná 55.

V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená miestom podnikania
fyzickej osoby.
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 § 15 ods. 1 písm. 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 listom zo dňa 07. 01. 2019,
č. P/0384/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 11. 01. 2019.
V oznámení o začatí správneho konania je uvedený aj nedostatok, a to - v čase kontroly
dňa 03. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 2 páry
ponožky pánske á 1,-EUR/pár, 1 ks dekoračný predmet tekvička á 2,20 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). Nakoľko v predmetnom oznámení o začatí
správneho konania je nesprávne uvedené paragrafové znenie porušenia tejto povinnosti - § 12
ods. 2 správny orgán rozhodol, že z dôvodu vylúčenia zmätočnosti správneho konania, pokuta
za tento nedostatok týmto rozhodnutím nebude uložená.
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 vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom
zázname zo dňa 03. 10. 2018 kde uviedol, že nedostatky berie na vedomie a odstráni ich.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov.
Zároveň 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, možno na túto skutočnosť prihliadať pri stanovení výšky pokuty, no
nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa. Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený
v čase kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú
vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci
zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti za ktorých k ich porušeniu došlo.
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. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
V čase kontroly boli vyššie uvedené nedostatky jednoznačne zistené, účastník konania bol
prítomný pri kontrole, voči spôsobu vykonania kontroly, ani voči zisteniam nemal žiadne
námietky.
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 § 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.
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.
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 66 400,00 €.
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 tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí. Z hľadiska dĺžky trvania
zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo
preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že neoznačením
prevádzkarne miestom podnikania fyzickej osoby 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.
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. Účastník
konania ako predávajúci je povinný v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky
podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov, 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,- €. 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/0387/04/18

V Nitre dňa 18. 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:

CBA Slovakia, a. s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36 620 319
CBA, Levická 1, Vráble

pre porušenie zákazu podľa § 7 ods. 1 v zmysle ktorého nekalé obchodné praktiky sú
zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie, v nadväznosti na ustanovenie
§ 7 ods. 4 v zmysle ktorého za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé
konanie, § 8 ods. 1 písm. b) v zmysle ktorého sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak
zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, pretože uvádzala alebo mohla uviesť do omylu priemerného
spotrebiteľa pri tak dôležitom údaji, akým je aj jeho dostupnosť, nakoľko:
- v čase kontroly dňa 15. 06. 2018 bolo zistené, že účastník konania uvádzal v akciovom
letáku „ Výhodná ponuka produktov a služieb, váš región, platnom od 04. 06. do
17. 06. 2018“, klamlivú informáciu o ponuke, dostupnosti jedného druhu výrobku – Vodka
Gorbatschow 0,7l á 6,99EUR; nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou dostupnosti
akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob vedenej v PC
zistené, že tento 1 druh výrobku nebol na prevádzku dodaný ku dňu začatia akcie, nebol pre
spotrebiteľa dostupný
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 15. 06. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – CBA, Levická 1, Vráble.
V čase kontroly dňa 15. 06. 2018 bolo zistené, že účastník konania uvádzal v akciovom
letáku „Výhodná ponuka produktov a služieb, váš región, platnom od 04. 06. do

17. 06. 2018“, klamlivú informáciu o ponuke, dostupnosti jedného druhu výrobku – Vodka
Gorbatschow 0,7 l á 6,99 EUR, nakoľko v čase kontroly bolo fyzickou obhliadkou
dostupnosti akciového sortimentu a následnou kontrolou predloženej evidencie stavu zásob
vedenej v PC zistené, že tento 1 druh výrobku nebol na prevádzku dodaný ku dňu začatia
akcie, nebol pre spotrebiteľa dostupný, čím účastník konania porušil zákaz používania
nekalých obchodných praktík pred vykonaním obchodnej transakcie a použil nekalú
obchodnú praktiku, ktorá uvádzala alebo mohla uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa
pri tak dôležitom údaji, akým je dostupnosť produktu. Z nižšie uvedeného vyjadrenia
účastníka konania k oznámeniu o začatí správneho konania vyplýva, že predmetný výrobok
bol nedostupný z dôvodu neobjednania Vodky Gorbatschow 0,7 l á 6,99 EUR vedúcou
prevádzkarne.
V danom prípade bolo jednoznačne zistené a preukázané, že účastník konania v čase
kontroly dňa 15. 06. 2018 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 deklarovaného výrobku rozhodol navštíviť dané prevádzky,
pričom by mohol mať s tým spojené určité cestovné výdavky a až na tvare miesta by zistil, že
deklarovaný výrobok, ktorý mal záujem si kúpiť, sa v prevádzkarni vôbec nenachádzal.
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 250/2007 Z. z. obchodná praktika
sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, podstatne
narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo
vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná.
Vo vyššie uvedenom prípade konal účastník konania v rozpore s odbornou starostlivosťou,
ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi.
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 ustanovenia § 2 písm. u) cit. zákona 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. 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 zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie
o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť
do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, v danom prípade
jeho dostupnosti.
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. 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.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výroku 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 10. 01. 2018,
č. P/0387/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania do jeho elektronickej
schránky. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 17. 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 oznámeniu o začatí správneho konania vyjadril listom zo dňa
21. 01. 2019, ktorý bol na I SOI v Nitre doručený dňa 24. 01. 2019. Vo vyjadrení uviedol, že
v danom prípade došlo k pochybeniu vedúcej predajne, ktorá porušila základné pracovné
povinnosti a promovaný tovar do letákovej akcie neobjednala. Je zodpovednosťou vedúcej
včas objednať tovar do akcie tak, aby bo l počas trvania akcie k dispozícii spotrebiteľovi.
Vedúca bola poučená a zároveň sprísnili interné kontroly zamerané na kontrolu objednávok
tovaru ponúkaného v letákoch.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí prijatie opatrení na zamedzenie
zisteného skutkového stavu v budúcnosti. Zároveň uvádza, že odstránenie príčin vzniknutého
nedostatku je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa povinnosťou kontrolovaného subjektu. Možno na túto
skutočnosť prihliadať pri stanovení výšky pokuty, no nemá žiadny vplyv na zodpovednosť
účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú
vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci
zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo.
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. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.

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 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.
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
použil 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, aby nebol
uvedený do omylu. Jedným z nich je v podmienkach slovenského trhu nepochybne
dostupnosť produktu. Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že
v danom prípade bolo zistené nedodanie len 1 druhu výrobku.
V reklamných letákoch, ktoré sú predmetom tohto konania, bola spotrebiteľom
za výhodných podmienok prezentovaná okrem iného aj ponuka vyššie uvedeného výrobku,
ktorý sa v čase začatia akcie v ponuke pre spotrebiteľa vo vyššie uvedenej prevádzke vôbec
nenachádzal. Ide 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 tomto prípade, keďže vo vyššie uvedených reklamných letákoch deklaroval dostupnosť aj
jedného druhu výrobku za výhodných podmienok priamo vo svojej prevádzkarni, 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.

Pri určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že v danom prípade bolo
zistené nedodanie len 1 druhu výrobku, čo odôvodňuje záver, že išlo o náhodu a nie
o úmyselné konanie účastníka konania. 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.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici 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/0395/04/18

V Nitre dňa 18. 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: Lilla Púchovská - LILLA
miesto podnikania: 946 38 Radvaň nad Dunajom 23
IČO: 30 119 413
prevádzka: Reštaurácia LILLA, Hlavná 213, 946 38 Radvaň nad Dunajom
 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 miere, nakoľko
v čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
u 58 druhov výrobkov – Coca-Cola, Cappy, Fuzetea, Bonaqua, Fernet Stock, Citrus,
Jagermeister, Unicum, Becherovka, Amundsen vodka, Finlandia vodka, Gin Old Tower,
KDŠ, Rémi VSOP, Rémi XO Wild Turkey, Tullamore, Gin Bean, Jack Daniels, Glen
Fiddich SM, Mount Gay Extra Old, Malibu, Bacardi, Metaxa 5*, Metaxa 12*, Bailyeˊs,
Tequila, Tatra Tea, Spišská borovička, MARSEN 42,30%, Slivka čakanská, Ríbezľa
titánia, Marhuľa veľkopavlovická, Hruška Viliams, MARSEN 38%, Hruška 38%, Slivka
38%, Marhuľa 38%, Jablko 38%, Delícia Destiléria 42%, Dula Argency 42%, Višňa divá
42%, Hrozno 42%, SZICSEK Marhuľa 50%, Višňa vtáčia 44%, Černica 44%, Malina
44%, káva presso, viedenská káva, ľadová káva, capucino, latté, turecká a bailyeis
bezkofeínová, Maresi do kávy, smotana do kávy, horúca čokoláda, čaj, med, rez citróna,
nebol v nápojovom lístku uvedený údaj o ich objeme,
 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 miesto podnikania fyzickej osoby, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo zistené,
že vyššie uvedená prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste označená obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby,
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 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 – Reštaurácia LILLA, Hlavná 213, 946 38 Radvaň nad Dunajom.
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
u 58 druhov výrobkov – Coca-Cola, Cappy, Fuzetea, Bonaqua, Fernet Stock, Citrus,
Jagermeister, Unicum, Becherovka, Amundsen vodka, Finlandia vodka, Gin Old Tower,
KDŠ, Rémi VSOP, Rémi XO Wild Turkey, Tullamore, Gin Bean, Jack Daniels, Glen Fiddich
SM, Mount Gay Extra Old, Malibu, Bacardi, Metaxa 5*, Metaxa 12*, Bailyeˊs, Tequila, Tatra
Tea, Spišská borovička, MARSEN 42,30%, Slivka čakanská, Ríbezľa titánia, Marhuľa
veľkopavlovická, Hruška Viliams, MARSEN 38%, Hruška 38%, Slivka 38%, Marhuľa 38%,
Jablko 38%, Delícia Destiléria 42%, Dula Argency 42%, Višňa divá 42%, Hrozno 42%,
SZICSEK Marhuľa 50%, Višňa vtáčia 44%, Černica 44%, Malina 44%, káva presso,
viedenská káva, ľadová káva, capucino, latté, turecká a bailyeis bezkofeínová, Maresi do
kávy, smotana do kávy, horúca čokoláda, čaj, med, rez citróna, nebol v nápojovom lístku
uvedený údaj o ich objeme.
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená obchodným menom
a miestom podnikania fyzickej osoby.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 12 ods. 2 a § 15 ods. 1 písm. a)
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 10. 01. 2019,
č. P/0395/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 17. 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 28. 01. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
ku dňu 03. 10. 2018 všetky zistené nedostatky na mieste odstránili. Účastník konania žiada
o odpustenie pokuty.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 03. 10. 2018 účastník konania prítomný
pri kontrole uviedol, že zistené nedostatky ihneď odstránia.
K odstráneniu zistených nedostatkov správny orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle 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. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník
konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej
objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie.

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 § 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 § 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.
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 zabezpečiť, aby predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o miere a povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
uviesť obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby. Následkom protiprávneho
konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona
o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy, že uvádzanie objemu
ponúkaných výrobkov v nápojovom lístku, či inom ponukovom lístku, je pre spotrebiteľa
nevyhnutné pre následnú kontrolu jeho dodržania, ale aj správnosti jeho účtovania a prípadnú
reklamáciu odpredanej miery výrobkov. Neuvedením tohto údaju je spotrebiteľovi sťažené,
resp. znemožnené uplatnenie si reklamácie na dodržanie miery odpredaných výrobkov. Pri
určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté i na celkový počet výrobkov so zisteným
nedostatkom.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že neoznačením
prevádzkarne obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby 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.

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, 949 01 N i t r a
Číslo: P/0401/04/18
Nitre dňa 18. 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:
Prevádzka:

BILLA s. r. o.
Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
31 347 037
Potraviny Billa, Námestie M. R. Štefánika 2291/15, Topoľčany
(kontrola vykonaná dňa 06.06. 2018)
Billa, Hviezdoslavova tr. 35, Nitra
(kontrola vykonaná dňa 11. 07. 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 /§7 ods. 1/, pričom obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak je v rozpore
s požiadavkami odbornej starostlivosti, podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické
správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo
ktorému je adresovaná /§7 ods. 2 a),b)/, zároveň obchodná praktika sa považuje za klamlivú,
ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k cene výrobku /§8 ods. 1 písm. d)/, nakoľko:
- v čase kontroly dňa 06. 06. 2018 bolo pri prešetrení podnetu č. 322/2018 v prevádzkarni
Potraviny Billa, Námestie M. R. Štefánika 2291/15, Topoľčany zistené, že účastník
konania ako predávajúci porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík, nakoľko
v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku, u ktorého cena uvedená na cenovke
bola nižšia ako cena uvedená v cenovej evidencii, ktorá sa účtuje pri kúpe výrobku:
- 0,75l Topolčianky Alibernet archívne červené víno – cena uvedená na cenovke – 4,99 EUR,
cena uvedená v cenovej evidencii 5,49 EUR
■ 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 11. 07. 2018 pri prešetrení
spotrebiteľského podnetu č. 410/2018 v prevádzkarni Billa, Hviezdoslavova tr. 35, Nitra,
bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 40 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené jednotkovou cenou žiadnym spôsobom- 150 ml Nivea deodorant Powder Touch á
2,49 €, 750 ml Domestos WC čistič á 1,69 €, 750 ml Microbec WC gél á 4,99 €, 150 g Fijú

osviežovač vzduchu Fresh á 1,19 €, 400 g Felix rybacia kapsička pre mačku á 1,99 €, 300 g
Vanish Oxi Action gold á 3,99 €, 930 ml Lenor aviváž Summer Breeze á 2,49 €, 50 ml
Colgate Junior Maximum Cavity Protection á 1,49 €, 250 ml Cif čistiaci krém Originál
á 1,59 €, 250 ml Finish čistič do umývačky riadu á 4,99 €, 60 g Crispi Crunch Losos pre
mačky á 1,49 €, 435 g Cif Perfect sprej Osven&Grill á 3,69 €, 500 ml Vanish 2 v 1 koberce
á 5,19 €, 280 g Rex prášok na pranie Japanese Garden Color á 1,09 €, 150 ml Fa deo sprai
Mystic Moments á 1,79 €, 400 ml Fa sprchový gél Men Xtreme Polar á 2,99 €, 300 ml Syoss
lak na vlasy Ceramid 4,29 €, 500 ml Syoss šampón Ceramid á 3,99 €, 400 ml Schaumma
šampón na vlasy kokosová voda á 2,99 €, 250 ml Taft Duo lak na vlasy Power megatužiaci
á 2,99 €, 400 ml Biolit Uni lietajúci hmyz á 2,99 €, 350 g Vici krevety s hlavou á 3,99 €,
250 g Vici filet treska tmavá bez kože 10% glazúra á 3,49 €, 300 g Losos obecný filé porcie
bez kože á 5,99 €, 300 g Billa polievková zmes hlbokozmrazená á 0,89 €, 300 g Bonduelle
vapeur brokolica á 1,19 €, 900 ml zmrzlina Carte D֨ or chocolate inspiration á 4,99 €, 60 g
Protein Royal Cheescake á 1,39 €, 116,8 g sušienky Dinosaurus obilné á 1,39 €, 250 g
Dr. Oetker palacinky jemné vaječné á 1,19 €, 500 g Pohánka hnedá Vido á 1,39 €, 500 g
Billa cestovina Kuskus á 1,59 €, 200 g Dr. Oetker zlatý klas á 1,25 €, 500 ml Billa
Balsamico ocot á 1,99 €, 200 g vaječné rezance Mie Shan Shi á 1,99 €, 1,5 l Pfanner zelený
čaj citrón, kaktus á 1,69 €, 1,5 l Nativa zelený čaj ginko á 1,69 €, 275 g EMCO ovsená kaša
s lieskovými orieškami á 2,29 €, 250 g PROCEL kolienka bezgluténové á 2,29 €, 250 ml
Schauma kids šampón a sprchový gél á 1,99 €
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 06. 06. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
kontrolu v prevádzkarni – Potraviny Billa, Námestie M. R. Štefánika 2291/15, Topoľčany.
Pri výkone kontroly – šetrení podnetu č. 322/2018 boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré
sú zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 06. 06. 2018.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2018 bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci
porušil zákaz používania nekalých obchodných praktík pred vykonaním obchodnej
transakcie, použil klamlivú obchodnú praktiku, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že
spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza
do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k cene výrobku –
v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku, u ktorého cena uvedená na cenovke
bola nižšia ako cena uvedená v cenovej evidencii, ktorá sa účtuje pri kúpe výrobku:
- 0,75l Topolčianky Alibernet archívne červené víno – cena uvedená na cenovke – 4,99 EUR,
cena uvedená v cenovej evidencii 5,49 EUR
Uvedeným 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. 06. 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 uvedená informácia o cene výrobku na cenovke bola nižšia ako cena uvedená

v cenovej evidencii, čím uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k cene výrobku.
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.
Vo vyššie uvedenom prípade konal účastník konania v 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.

Dňa 11. 07. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
kontrolu spotrebiteľského podnetu č. 410/2018 v prevádzkarni – Billa, Hviezdoslavova
tr. 35, Nitra. Pri výkone tejto kontroly boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú
zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 11. 07. 2018 v uvedenej prevádzkarni.
V čase kontroly dňa 11. 07. 2018 v uvedenej prevádzkarni bolo zistené, že sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzalo 40 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou
žiadnym spôsobom. Išlo o výrobky uvedené na strane č. 2-3 predmetného inšpekčného
záznamu zo dňa 11. 07. 2018:
- 150 ml Nivea deodorant Powder Touch á 2,49 €
- 750 ml Domestos WC čistič á 1,69 €
- 750 ml Microbec WC gél á 4,99 €
- 150 g Fijú osviežovač vzduchu Fresh á 1,19 €
- 400 g Felix rybacia kapsička pre mačku á 1,99 €
- 300 g Vanish Oxi Action gold á 3,99 €
- 930 ml Lenor aviváž Summer Breeze á 2,49 €
- 50 ml Colgate Junior Maximum Cavity Protection á 1,49 €
- 250 ml Cif čistiaci krém Originál á 1,59 €
- 250 ml Finish čistič do umývačky riadu á 4,99 €- 60 g Crispi Crunch Losos pre mačky á 1,49 €
- 435 g Cif Perfect sprej Osven&Grill á 3,69 €
- 500 ml Vanish 2 v 1 koberce á 5,19 €
- 280 g Rex prášok na pranie Japanese Garden Color á 1,09 €
- 150 ml Fa deo sprai Mystic Moments á 1,79 €
- 400 ml Fa sprchový gél Men Xtreme Polar á 2,99 €
- 300 ml Syoss lak na vlasy Ceramid 4,29 €
- 500 ml Syoss šampón Ceramid á 3,99 €
- 400 ml Schaumma šampón na vlasy kokosová voda á 2,99 €
- 250 ml Taft Duo lak na vlasy Power megatužiaci á 2,99 €
- 400 ml Biolit Uni lietajúci hmyz á 2,99 €
- 350 g Vici krevety s hlavou á 3,99 €
- 250 g Vici filet treska tmavá bez kože 10% glazúra á 3,49 €
- 300 g Losos obecný filé porcie bez kože á 5,99 €
- 300 g Billa polievková zmes hlbokozmrazená á 0,89 €
- 300 g Bonduelle vapeur brokolica á 1,19 €
- 900 ml zmrzlina Carte D֨ or chocolate inspiration á 4,99 €
- 60 g Protein Royal Cheescake á 1,39 €
- 116,8 g sušienky Dinosaurus obilné á 1,39 €
- 250 g Dr. Oetker palacinky jemné vaječné á 1,19 €
- 500 g Pohánka hnedá Vido á 1,39 €
- 500 g Billa cestovina Kuskus á 1,59 €
- 200 g Dr. Oetker zlatý klas á 1,25 €
- 500 ml Billa Balsamico ocot á 1,99 €
- 200 g vaječné rezance Mie Shan Shi á 1,99 €
- 1,5 l Pfanner zelený čaj citrón, kaktus á 1,69 €
- 1,5 l Natiava zelený čaj ginko á 1,69 €
- 275 g EMCO ovsená kaša s lieskovými orieškami á 2,29 €
- 250 g PROCEL kolienka bezgluténové á 2,29 €
- 250 ml Schauma kids šampón a sprchový gél á 1,99 €
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 11. 07. 2018 počas kontroly.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie 14a ods. 1, ustanovenia § 7 ods. 1
v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a), b), § 7 ods. 4, § 8 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 zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 15. 01. 2019,
naša zn. P/0401/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky 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.
Účastník konania sa k oznámeniu o začatí správneho konania vyjadril listom zo dňa
18. 01. 2019, ktorý bol na I SOI v Nitre doručený dňa 30. 01. 2019. Vo vyjadrení uvádza, že
spoločnosť splnila všetky záväzné pokyny, okamžite prijala opatrenia na odstránenie
nedostatku. Filiálka denne obchoduje so sortimentom cca 12000 druhov tovarov, pričom
počet rôznych foriem cenoviek sa pohybuje k počtu cca 18000 ks. Nedošlo o cielený,
úmyselný predaj výrobku za nepravdivú cenu uvedenú na cenovke, ale o zlyhanie ľudského
faktora, ako aj v prípade neoznačenia výrobkov jednotkovými cenami. Spoločnosti záleží na
tom, aby zákazníci neboli klamaní, aby boli dostatočne informovaní o predajných cenách
tovaru a neuvedenie ceny v žiadnom prípade nie je v ich záujme.
Správny orgán k tomu uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov, no
zároveň 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. Odstránenie príčin zistených nedostatkov je teda
povinnosťou kontrolovaného subjektu, možno na túto skutočnosť prihliadať pri stanovení
výšky pokuty, no nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie
zákona o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je
rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú
vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci
zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo.
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. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
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.
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. 06. 2018, 11. 07. 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.
Zároveň však bolo prihliadnuté i na skutočnosť, že nekalá obchodná praktika bola zistená
len u 1 druhu výrobku, čo odôvodňuje záver, že išlo o náhodu, nie o úmysel účastníka
konania.
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 cenovky majú 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 pri určení výšky pokuty zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania
neinformoval o jednotkovej cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je
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. Bolo prihliadnuté i na skutočnosť, že tento nedostatok bol
zistený až u 40 druhov výrobkov, čo predstavuje nie zanedbateľný počet.
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, ochranu 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 €. Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici 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.
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, 950 50 N i t r a

Číslo: P/0402/04/18

V Nitre dňa 18. 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:
miesto podnikania:
IČO:
prevádzka:

Mária Kovácsová - ABC
946 33 Modrany 282
30 923 948
Rozličný tovar ABC, Hlavná 182, Modrany

 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 24. 07. 2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 12,42 € po uplynutí doby spotreby – 11 ks perníkové
korenie THYMOS 25 g á 0,55 EUR/ks, 9ks kypriaci prášok do perníka Dr. Oetker 20 g
á 0,30 EUR/ks, 2 ks šľahačka v prášku 45 g á 0,37 EUR/ks, 1 ks mak modrý CBA 250 g
á 0,96 EUR, 1 ks bujón MASOX Vitana 26 g á 0,31 EUR, 2 ks čaj popradský žihľavový
30 g á 0,83 EUR/ks
 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 24. 07. 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 § 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 predávajúci je
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku,
nakoľko v čase kontroly dňa 24. 07. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný

kontrolný nákup, do ktorého bol zakúpený aj- 1 ks odlakovač na nechty Vollare 60 ml
á 0,60 EUR/ks, na doklade o kúpe bolo uvedené – „DROGÉRIA“.
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 24. 07. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Rozličný tovar ABC, Hlavná 182, Modrany.
V čase kontroly dňa 24. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 12,42 € po
uplynutí doby spotreby:
- 11 ks perníkové korenie THYMOS 25 g á 0,55 EUR/ks, spolu 6,05 EUR – na obale výrobku
bola uvedená minimálna trvanlivosť do dátumu uvedeného na zadnej strane obalu. Na zadnej
strane je uvedené 30.09.2017
- 9 ks kypriaci prášok do perníka Dr. Oetker 20 g á 0,30 EUR/ks, spolu 2,70 EUR
Z toho:
- 1 ks kypriaci prášok do perníka Dr. Oetker 20 g – na obale výrobku bola uvedená minimálna
trvanlivosť do dátumu uvedeného na zadnej strane obalu. Na zadnej strane je uvedené
30.09.2017
- 8 ks kypriaci prášok do perníka Dr. Oetker 20 g – minimálna trvanlivosť do dátumu
uvedeného na zadnej strane obalu. Na zadnej strane je uvedené 01.11.2017
- 2 ks šľahačka v prášku 45 g á 0,37 EUR/ks, spolu 0,74 EUR
Z toho:
- 1 ks šľahačka v prášku 45 g - na obale výrobku bola uvedená minimálna trvanlivosť do
(deň/mesiac/rok): do dátumu uvedeného na zadnej strane obalu. Na zadnej strane je uvedené
09.12.2017
- 1 ks šľahačka v prášku 45 g - na obale výrobku bola uvedená minimálna trvanlivosť do
(deň/mesiac/rok): do dátumu uvedeného na zadnej strane obalu. Na zadnej strane je uvedené
20.11.2017
- 1 ks mak modrý CBA 250 g á 0,96 EUR – na obale výrobku bola uvedená minimálna
trvanlivosť - 22. 12. 2017
- 1 ks bujón MASOX Vitana 26 g á 0,31 EUR – na obale výrobku bola uvedená minimálna
trvanlivosť: 06. 04. 2018
- 2 ks čaj popradský žihľavový 30 g á 0,83 EUR/ks, spolu 1,66 EUR – na obale výrobku bola
uvedená minimálna doba trvanlivosti do: pozri na bočnej strane. Na bočnej strane bolo
uvedené: 28. 05. 2016
V čase kontroly dňa 24. 07. 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 Aviril detský krém 50 ml á 1,90 EUR/ks, 1 ks vlhčené utierky Lara
Fresh 15 ks á 0,30 EUR/ks, 1 ks odlakovač na nechty Vollare 60 ml á 0,60 EUR/ks.
V čase kontroly dňa 24. 07. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého bol zakúpený aj - 1ks odlakovač na nechty Vollare 60ml á 0,60EUR/ks,
priktorom bol vydaný doklad o kúpe výrobku č. ⃰0027, ktorý neobsahoval názov zakúpeného
výrobku – na doklade o kúpe nebol uvedený názov tohto výrobku, bolo uvedené len –
„DROGÉRIA“.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k),
§ 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 zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 15. 01. 2019,
č. P/0402/04/18, zaslané 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.
Účastník konania sa k zisteným nedostatkom vyjadril vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom
zázname zo dňa 24. 07. 2018 kde uviedol, že nedostatky odstránia.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov.
Zároveň 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, možno na túto skutočnosť prihliadať pri stanovení výšky pokuty,
no nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona
o ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci
stav zistený v čase kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú
vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci
zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo.
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. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
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 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.
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 24. 07. 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 tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
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 prihliadol tiež na skutočnosť, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 12,42 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť
spotrebiteľ ukrátený na kvalite výrobku pri jeho použití. Bolo prihliadnuté na nízku hodnotu
výrobkov po dobe spotreby, no na druhej strane aj dĺžku doby, počas ktorej boli výrobky
po dobe najneskoršej spotreby v ponuke pre spotrebiteľa – 1 druh výrobku bol viac ako
9 mesiacov po dobe spotreby, z ďalšieho druhu výrobku bol 1 kus výrobku viac ako
8 mesiacov a 1 kus viac ako 9 mesiacov po dobe spotreby, 1 kus šľahačky v prášku viac ako
7 mesiacov a 1 kus šľahačky v prášku viac ako 8 mesiacov po dobe spotreby, 1 druh výrobku
viac ako 7 mesiacov, 1 druh výrobku viac ako 3 mesiace a 1 druh výrobku viac ako 2 roky po
dobe spotreby.
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.
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. Uvedenie presného názvu výrobku na
doklade o kúpe je dôležité najmä pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku, kedy je
spotrebiteľ povinný preukázať zakúpenie reklamovaného výrobku u predávajúceho.

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, 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 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.
Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
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/0404/04/18

V Nitre dňa 18. 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:
obchodným menom: UNIFER s. r. o.
sídlo: Komenského 22, 943 01 Štúrovo
IČO: 47 587 288
Prevádzka: Železiarstvo UNIFER, Komenského 22, Štúrovo
 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 10. 07. 2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku
v celkovej hodnote 32,50 EUR po uplynutí doby spotreby – 5 ks neutrálny konštrukčný
silikónový tmel OTTO SEAL S 115 310 ml á 6,50 EUR/ks
 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 10. 07. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks struna do kosačky
á 1,30 EUR/ks, 1 ks zvinovacie meradlo á 3,50 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),
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 10. 07. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Železiarstvo UNIFER, Komenského 22, Štúrovo.
V čase kontroly dňa 10. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 32,50 EUR
po uplynutí doby spotreby – 5ks neutrálny konštrukčný silikónový tmel OTTO SEAL
S 115 310 ml á 6,50 EUR/ks
V čase kontroly dňa 10. 07. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks struna do kosačky á 1,30 EUR/ks, 1ks zvinovacie meradlo á 3,50 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),
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k)
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/0404/04/18 zo dňa 16. 01. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 18. 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.
Zákon č. 250/2007 Z. z. 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 rámci tejto zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne
konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú. V prípade porušenia
ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. 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 § 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.
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 kontroly sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali výrobok po dobe spotreby.
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.
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 10. 07. 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.
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 prihliadol tiež na skutočnosť, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku
v celkovej hodnote 32,50 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený
na kvalite výrobku pri jeho použití. Bolo prihliadnuté i na skutočnosť, že sa v ponuke
prespotrebiteľa nachádzal len 1 druh výrobku po dobe spotreby, čo odôvodňuje záver, že išlo
o náhodu a nie o laxný prístup účastníka konania k plneniu si povinností v zmysle zákona.
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, na ochranu ekonomických záujmov nebol v zákonom požadovanej miere

a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný v rámci svojej
podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú
z platných právnych predpisov, 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 €. Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici 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/0380/04/18

V Nitre 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:
obchodným menom:
Miesto podnikania:
IČO:
Prevádzka:

Daniela Grznárová
956 22 Tvrdomestice 9
17 692 415
Zmiešaný tovar Grznárová, Okšov Mlyn 661, Prašice

 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 18. 07. 2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov
v celkovej hodnote 12,85 – 3 ks SILUX na sklá a zrkadlá 500 ml á 1,69 EUR/ks, 2 ks VIR
POWER CREAM čistiace mlieko 500 ml á 1,75 EUR/ks, 1 ks DIX PROFESIONAL
čistiaci krém do kuchyne 500 ml á 2,29 EUR/ks, 1 ks GOLD WAX prostriedok na
ošetrovanie nábytku 400 ml á 1,99 EUR/ks
 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 18. 07. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Lego DUPLO á 11,50
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 § 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 predávajúci je
povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov výrobku,
nakoľko v čase kontroly dňa 18. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný
kontrolný nákup – 1 ks lego DUPLO á 11,50 EUR/ks, pri ktorom bol vydaný doklad

o kúpe, ktorý neobsahoval názov zakúpeného výrobku – na doklade o kúpe bolo uvedené –
„Hracka“
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 18. 07. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Zmiešaný tovar Grznárová, Okšov Mlyn 661, Prašice.
V čase kontroly dňa 18. 07. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 12,85 €
po uplynutí doby spotreby:
- 3 ks SILUX na sklá a zrkadlá 500 ml á 1,69 EUR/ks – na obale výrobku uvedené:
„Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.“ Dátum výroby uvedený na obale –
12. 06. 2012
- 2 ks VIR POWER CREAM čistiace mlieko 500 ml á 1,75 EUR/ks – na obale výrobku
bolo uvedené: „Spotrebujte do 07/2014“
- 1 ks DIX PROFESIONAL čistiaci krém do kuchyne 500 ml á 2,29 EUR/ks - na obale
výrobku uvedené: „Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.“ Dátum
výroby uvedený na obale – 02. 07. 2009
- 1 ks GOLD WAX prostriedok na ošetrovanie nábytku 400 ml á 1,99 EUR/ks - na obale
výrobku uvedené: „Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.“ Dátum
výroby uvedený na obale – 03. 11. 2014
V čase kontroly dňa 18. 07. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks lego DUPLO á 11,50 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).
V čase kontroly dňa 18. 07. 2018 bol vykonaný kontrolný nákup, pri ktorom bol vydaný
doklad o kúpe, ktorý obsahoval údaj o druhu zakúpeného výrobku. Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené – 1 ks lego DUPLO á 11,50 EUR/ks, pri ktorom bol vydaný doklad o kúpe, na
ktorom bolo uvedené – „Hracka“

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, § 10a ods. 1 písm. k),
§ 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 zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0380/04/18 zo dňa 07. 01. 2019 na adresu miesta podnikania
účastníka konania, ktoré mu bolo doručené dňa 14. 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 vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom
zázname zo dňa 18. 07. 2018 kde uviedol, že nedostatky odstráni.
Správny orgán pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov, no zároveň poukazuje
na povinnosť účastníka konania 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.
Zákon č. 250/2007 Z. z. 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 rámci tejto zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne
konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú. V prípade porušenia
ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. 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.
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.
Zároveň 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.
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 kontroly sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali výrobky po dobe spotreby.
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 zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku v ktorom je uvedený názov výrobku, pričom
v čase kontroly dňa 18. 07. 2018 pri kontrolnom nákupe bol vydaný doklad o kúpe, ktorý
neobsahoval názov zakúpeného výrobku.

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 18. 07. 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.
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 prihliadol tiež na skutočnosť, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy
výrobkov v celkovej hodnote 12,85 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť
spotrebiteľ ukrátený na kvalite výrobku pri jeho použití. Bolo prihliadnuté na nízku hodnotu
výrobkov po dobe spotreby, no na druhej strane aj na dlhú dobu, počas ktorej boli výrobky
po dobe najneskoršej spotreby v ponuke pre spotrebiteľa – 1 výrobok bol viac ako 2 roky
po dobe spotreby, 1 výrobok viac ako 3 roky a 11 mesiacov, 1 výrobok viac ako 6 rokov,
1 výrobok viac ako 1 rok a 7 mesiacov po dobe spotreby.
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.
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.
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, ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný v rámci svojej
podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky podmienky podnikania, ktoré mu vyplývajú
z platných právnych predpisov, 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,- €. 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/0350/04/18

V Nitre dňa 23. 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: Kim Hoang Van
miesto podnikania: Špitálska 6/14, 945 01 Komárno
IČO: 33 124 671
prevádzka: Textil, pracovné odevy, Nám. Kossutha 255/14, Komárno
 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 19. 09. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Dámske tričko biele
á 5,01 €/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 § 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 19. 09. 2018 bolo vo
vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 7 druhov
výrobkov – 1bal./5 párov Dámske ponožky Temsah á 2,50 €, 1 bal./5 párov Dámske
zdravotné ponožky Looken á 4,00 €, 1 bal./5 párov Pánske zdravotné ponožky Looken
á 4,00 €, 1 bal. /3 páry Pánske ponožky PESAIL á 1,80 €, 1 bal./5 párov Pánske zdravotné
ponožky Ellasun á 3,50 €, 1 bal. /3 ks LORDAN-H pánske slipy á 5,00 € a 1 bal./3 ks
NaiGe pánske slipy á 2,80 €, 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 19. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, pracovné odevy, Nám. Kossutha 255/14, Komárno.
V čase kontroly dňa 19. 09. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks Dámske tričko biele á 5,01 €/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).
V čase kontroly dňa 19. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 7 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou
cenou žiadnym spôsobom. Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 1bal./5 párov Dámske ponožky Temsah á 2,50 €,
- 1 bal./5 párov Dámske zdravotné ponožky Looken á 4,00 €,
- 1 bal./5 párov Pánske zdravotné ponožky Looken á 4,00 €,
- 1 bal. /3 páry Pánske ponožky PESAIL á 1,80 €,
- 1 bal./5 párov Pánske zdravotné ponožky Ellasun á 3,50 €,
- 1 bal. /3 ks LORDAN-H pánske slipy á 5,00 €,
- 1 bal./3 ks NaiGe pánske slipy á 2,80 €.
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 listom zo dňa 13. 12. 2018,
č. P/0350/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 27. 12. 2018.
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 04. 01. 2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
zistené nedostatky odstránil nasledovne: reklamačný poriadok doplnil o informáciu
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov; všetok tovar riadne skontroloval a doplnil na
každý kus jednotkovú cenu.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19. 09. 2018 účastník konania
prítomný pri kontrole uviedol, že súhlasí.
K odstráneniu zistených nedostatkov správny orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle 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. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník

konania – dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej
objektívnej zodpovednosti za protiprávne konanie.
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,- €. 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 19. 09. 2018 počas kontroly.
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 19. 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 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 7 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

