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/0409/04/18

V Nitre dňa 21. 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: Zoltán Nagy
miesto podnikania: Ružová 3913/10, 946 03 Kolárovo
IČO: 40 530 906
prevádzka: Baby shop PRE DETIČKY, Rábska 3163, Kolárovo
 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 nachádzal Detský zadržiavací systém
KARWALA® CARLO UNIVERSAL 0-10 kg E20 1 ks (číslo typového schválenia
04442064) á 59,00 EUR, ktorý nebol vybavený návodom na používanie v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, ale iba v anglickom a poľskom 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 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 25. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Baby shop PRE DETIČKY, Rábska 3163, Kolárovo.
V čase kontroly dňa 25. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal Detský zadržiavací systém KARWALA® CARLO
UNIVERSAL 0-10 kg E20 1 ks (číslo typového schválenia 04442064) á 59,00 EUR, ktorý
nebol vybavený návodom na používanie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba
v anglickom a poľskom jazyku.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 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 zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 23. 01. 2019,
č. P/0409/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 25. 01. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 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.
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 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 vyššie špecifikovanému výrobku
návod na používanie 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 používaním 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 59,00 EUR, ako aj zistený
rozsah porušenej povinnosti, keďže nedostatky boli zistené u 1 druhu výrobku.

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/0411/04/18

V Nitre dňa 21. 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: Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
sídlo: 946 65 Vrbová nad Váhom 63
IČO: 34 122 818
prevádzka: Penzión ** a Reštaurácia Divá Kačka Komárno, mestská časť Lándor –
Hajláš 2
 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 16. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že u 6 druhov
káv – Espresso á 1,90 €, Double Espresso á 3,60 €, Espresso Lungo á 1,90 €, Espresso
Macchiato á 2,20 €, Cappuucino á 2,40 € a Latte Macchiato á 2,80 €, nebol v nápojovom
lístku uvedený údaj o ich objeme,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 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 na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedená trieda ubytovacieho zariadenia,
nakoľko v čase kontroly dňa 16. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzka
nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená triedou
ubytovacieho zariadenia,
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 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 16. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Penzión ** a Reštaurácia Divá Kačka Komárno, mestská časť
Lándor – Hajláš 2.

V čase kontroly dňa 16. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
u 6 druhov káv – Espresso á 1,90 €, Double Espresso á 3,60 €, Espresso Lungo á 1,90 €,
Espresso Macchiato á 2,20 €, Cappuucino á 2,40 € a Latte Macchiato á 2,80 €, nebol
v nápojovom lístku uvedený údaj o ich objeme.
V čase kontroly dňa 16. 10. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzka nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená triedou
ubytovacieho zariadenia.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 12 ods. 2 a § 15 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/0411/04/18 zo dňa 23. 01. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 24. 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 16. 10. 2018 člen predstavenstva účastníka
konania Ing. J. T. prítomný pri kontrole uviedol, že nedostatky odstráni.
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.
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.

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 16. 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 triedu ubytovacieho zariadenia. 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 prihliadol aj na to, že kontrolou bolo zistené, že prevádzka nebola na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená triedou ubytovacieho zariadenia. Nesplnením
informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené základné
práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o triede ubytovacieho
zariadenia.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, alebo poskytovania služieb, 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/0396/04/18

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
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: eiffel optic, a. s.
sídlo: Obchodná 42, 811 06 Bratislava
IČO: 44 214 375
prevádzka: eiffel optic, Nitrianska cesta 111/A, Nové Zámky
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 6 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 spotrebiteľ
reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, nakoľko v čase
kontroly dňa 04. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 561/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci, zamietol reklamáciu spotrebiteľa
na okuliare zn. POLAR, ktorú si spotrebiteľ uplatnil osobne dňa 05. 08. 2018, pričom
reklamáciu účastník konania zamietol bez odborného posúdenia v zmysle § 2 písm. n)
nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov
od kúpy, nakoľko výrobok bol zakúpený dňa 29. 07. 2018,
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 14. 09. 2018 a 04. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj kontrolu v prevádzkarni – eiffel optic, Nitrianska cesta 111/A, Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 14. 09. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 561/2018 zistené, že spotrebiteľ si od účastníka konania zakúpil dňa 29. 07. 2018 okuliare
zn. POLAR v celkovej hodnote 69,00 €. Doklad o kúpe výrobku tvorí prílohu podnetu.
V čase kontroly dňa 04. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 561/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci zamietol reklamáciu spotrebiteľa na

okuliare zn. POLAR, ktorú si spotrebiteľ uplatnil osobne dňa 05. 08. 2018, pričom reklamáciu
účastník konania zamietol bez odborného posúdenia v zmysle § 2 písm. n) nižšie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z., a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy, nakoľko
výrobok bol zakúpený dňa 29. 07. 2018. Dôvodom reklamácie bolo: „na PO sa šúpe
zrkadlová úprava skla”. Predmetnú reklamáciu predávajúci zamietol listom: „Vyjadrenie sa
k reklamácii č. 194/VE zo dňa 15. 08. 2018”. Predávajúci nepredložil odborný posudok
z dôvodu, že ho nevlastní.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 6 vyššie uvedeného
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/0396/04/18 zo dňa 10. 01. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 15. 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 inšpekčnému záznamu 14. 09. 2018 sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 26. 09. 2018 a zároveň aj dňa 01. 10. 2018. Vo svojom vyjadrení
účastník konania uviedol, že po prešetrení záležitosti bolo zistené, že zákazník si dňa
29. 07. 2018 zakúpil okuliare zn. POLAR v hodnote 69,- €, ktoré dňa 05. 08. 2018 reklamoval
z dôvodu: „na PO sa šúpe zrkadlová úprava skla”. Z vyjadrenia sa k reklamácii č. 194/VE je
známe, že táto reklamácia nebola uznaná z dôvodu mechanického poškodenia. Keďže dané
vyjadrenie sa nepovažuje za odborné posúdenie, z dôvodu, že nespĺňa náležitosti odborného
posúdenia, zákazníkovi bola vrátená finančná čiastka za okuliare zn. POLAR bankovým
prevodom v sume 69 € dňa 20. 09. 2018, pričom v prílohe zároveň priložil potvrdenie
o prevode.
K tomu správny orgán uvádza, že pri rozhodovaní vzal do úvahy aj skutočnosť, že
účastník konania vrátil spotrebiteľovi kúpnu cenu reklamovaného výrobku, avšak uvedená
skutočnosť nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie zákona
o ochrane spotrebiteľa. Účelom kontroly SOI je porovnávanie zisteného skutkového stavu
so stavom požadovaným právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI oprávnená
kontrolovať. V zmysle § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ reklamáciu
výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe odborného posúdenia. V súlade s ustanovením § 2 písm. n)
zákona o ochrane spotrebiteľa sa odborným posúdením rozumie písomné vyjadrenie znalca,
alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo
stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (určenej osoby).
Náležitosti odborného posúdenia sú taxatívnym spôsobom stanovené v ustanovení § 18a
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého: „Odborné posúdenie musí obsahovať
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu
posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum
vyhotovenia odborného posúdenia.“ V zmysle § 18a ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa
sa na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti neprihliada. Správny orgán
vychádzal pri posudzovaní veci zo skutkového stavu zisteného v čase kontroly 04. 10. 2018,
z ktorého nepochybne vyplýva, že došlo k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa, preto
správny orgán považuje postih účastníka konania za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej
z § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa za opodstatnený.

Ďalej správny orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za plnenie
svojich zákonných povinností objektívne, teda 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.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia
postihu. Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna
úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva
možnosť uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu
zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených
nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 04. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti zamietnuť reklamáciu len na základe odborného
posúdenia, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy.
Nedodržaním tejto povinnosti účastník konania znížil rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu
zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Nesplnením povinnosti, vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa, bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie,
spôsobom ustanoveným zákonom. Vybavenie reklamácie v súlade so zákonom o ochrane
spotrebiteľa umožňuje spotrebiteľovi vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie svojich
práv zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že účastník konania ako
predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych
predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa od začiatku vykonávania podnikateľskej
činnosti. 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

