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/0487/04/18

V Nitre dňa 09. 04. 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 a § 4
ods. 2 písm. h) 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: Ing.Peter Nalezinek BAUNAL
miesto podnikania: Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topoľčany
IČO: 35 036 249
prevádzka: Obchodné zastúpenie Slovaktual BAUMAL Ing. Peter Nalezinek, Kpt. Jaroša
2A, Topoľčany
 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
28. 11. 2018 bolo pri prešetrení podnetu č. 705/2018 zistené, že vo vyššie uvedenej
prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, nakoľko v čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
pri prešetrení podnetu č. 705/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci, nevydal
spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie uplatnenej dňa 06. 12. 2017 najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
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 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 28.11.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu v
prevádzkarni – Obchodné zastúpenie Slovaktual BAUMAL Ing. Peter Nalezinek, Kpt.
Jaroša 2A, Topoľčany.

V čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo pri prešetrení podnetu č. 705/2018 zistené, že vo
vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste, dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme.
Ďalej v čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení
podnetu č. 705/2018 zistené, že spotrebiteľ si u účastníka konania zakúpil plastové okná
s trojsklom (výrobca Slovaktual) spolu v cene (dodávka + montáž) 12 194,92 €. Prílohu
podnetu tvorí fotokópia faktúry č. 2014019 zo dňa 18.03.2014 a potvrdenie o prevzatí výrobkov
a stavebno-montážnych prác zo dňa 18. 03. 2014. Prílohu podnetu tvorí aj smernica pre
posudzovanie reklamácií (príloha č. 4 k Rámcovej kúpnej zmluve - verzia 4 zo dňa
01. 04. 2013), podľa ktorej je záručná doba na okná a dvere 5 rokov. Účelom uvedenej smernice
pre posudzovanie reklamácií je zjednotiť riešenie reklamácií medzi firmou SLOVAKTUAL
s. r. o. a obchodnými zastúpeniami.
V čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 705/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci, nevydal spotrebiteľovi písomný
doklad o vybavení reklamácie uplatnenej dňa 06.12.2017 najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Podľa vyjadrenia účastníka konania si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu
telefonicky v decembri 2017. Dôvod reklamácie: prasknuté sklo. Predmetná reklamácia bola
predávajúcim zaevidovaná v evidencii o reklamáciách dňa 06. 12. 2017 pod poradovým číslom
221. Predávajúci vystavil pre výrobcu predmetných okien SLOVAKTUAL s. r. o. doklad
„REKLAMÁCIA” (číslo reklamácie: 221 zo dňa 06. 12. 2017), ktorého fotokópia tvorí prílohu
č. 1 inšpekčného záznamu zo dňa 28. 11. 2018. Prílohu podnetu tvorí e-mail predávajúceho zo
dňa 21. 09. 2018 zaslaný na e-mailovú adresu firmy rodičov spotrebiteľa, v ktorom predávajúci
zároveň zaslal vyjadrenie technika kvality zo SLOVAKTUALU, podľa ktorého sa reklamácia
považuje za neopodstatnenú. Dňa 10. 10. 2018 predávajúci zaslal vyjadrenie technika kvality
zo SLOVAKTUALU aj na e-mailovú adresu spotrebiteľa.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 1 a § 18 ods. 9 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 14. 03. 2019,
č. P/0487/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 19. 03. 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 sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na I SOI v Nitre
doručený dňa 13. 12. 2018. Vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol, že reklamácia
zákazky č. 221 zo dňa 06.12.2018 (p. P.) bola v rámci reklamačnej doby vybavená. Pán P. bol
ústne informovaný na osobnom stretnutí účastníkom konania o výsledku jeho reklamácie zo
strany technika kvality fa. SLOVAKTUAL. Pánovi P. účastník konania preposlal e-maily
(prílohy: - smernica posudzovania reklamácií, chyby skiel, príručka tolerancií), ktoré fa
SLOVAKTUAL poslala ako svoje vyjadrenie k danej reklamácii účastníkovi konania. Na
písomnom potvrdení o výsledku reklamácie zo strany účastníka konania p. P. netrval,
k riešeniu reklamácie žiadne výhrady nemal, nakoľko sa účastník konania snažil jeho
reklamáciu vybaviť k spokojnosti, avšak fa SLOVAKTUAL reklamovanú chybu skla uznať
nechce. Uvedené skutočnosti zároveň potvrdil pán P. svojim podpisom.
K tomu správny orgán uvádza, že podľa § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa
„predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie“. Doklad o vybavení reklamácie musí byť teda vydaný

spotrebiteľovi do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Skutočnosť, že spotrebiteľ na písomnom
potvrdení o výsledku reklamácie zo strany účastníka konania netrval, preto nezbavuje
účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákon
o ochrane spotrebiteľa síce vyslovene neustanovuje formu, alebo vzor pre písomný doklad
o vybavení reklamácie, avšak zo samotného znenia ustanovenia § 18 ods. 9 zákona jednoznačne
vyplýva, že doklad musí byť vydaný zo strany predávajúceho, pričom by mal obsahovať okrem
identifikácie reklamácie a spotrebiteľa, aj základné údaje vo vzťahu k spôsobu riešenia
reklamácie spotrebiteľa a odôvodnenie tohto postupu, a to v takom rozsahu, aby spotrebiteľovi
mohol slúžiť aj ako podklad pre vykonanie ďalších úkonov, napr. v rámci súdneho konania,
čiže musí mať preukaznú hodnotu. Zodpovednosť účastníka konania je v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník konania
za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné
okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo, pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov
zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán
kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, posudzuje formálnu stránku
reklamačného konania a neposudzuje subjektívnu stránku reklamácie, t. j. či reklamácia bola
opodstatnená. Formálny postup je taxatívne vymedzený v ustanovení § 18 zákona o ochrane
spotrebiteľa. Správny orgán preto zdôrazňuje, že účastník konania je zo strany SOI
sankcionovaný za to, že nedodržal formálny postup pri vybavovaní reklamácie požadovaný
zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Vo vzťahu k povinnosti, vyplývajúcej účastníkovi konania z § 18 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, správny orgán uvádza, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava,
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť
uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, 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 28. 11. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi a povinnosti o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie
práv spotrebiteľa, chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán prihliadol ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej prevádzkarni
absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie reklamačného
poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne informovanie
spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov. Z hľadiska
dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi
konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.

V súvislosti s porušením povinnosti, vyplývajúcej z § 18 ods. 9 zákona o ochrane
spotrebiteľa, správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spotrebiteľovi nebolo umožnené, aby
mal k dispozícii doklad preukazujúci skutočnosť, že výrobok reklamoval a tiež o tom, akým
spôsobom predávajúci reklamáciu vybavil. Nevydanie dokladu o vybavení reklamácie zo
strany predávajúceho, znemožňuje spotrebiteľovi v prípade potreby preukázať čas trvania
reklamačného konania potrebný pre počítanie ďalšieho trvania záručnej lehoty a súčasne mu
neumožňuje vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie si svojich práv zo zodpovednosti
za vady voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný so spôsobom vybavenia
reklamácie.
Správny orgán 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, 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:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave
pre Trnavský kraj,
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/0498/04/18

V Nitre dňa 09. 04. 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, § 4
ods. 2 písm. h) 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:

Ján Božik
955 03 Tesáre 314
17 764 505
Pohostinstvo Ján Božik, Tesáre

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo
predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa 13. 09. 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, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkovou
dobou určenou pre spotrebiteľa; na základe zistených nedostatkov bol predávajúcemu
uložený záväzný pokyn, v zmysle ktorého mal zabezpečiť, aby bola prevádzkareň označená
údajmi o obchodnom mene a mieste podnikania fyzickej osoby, mene a priezvisku osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa
v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.; dňa 07. 11. 2018 inšpektori I SOI v Nitre v zmysle plánu
práce mali vykonať kontrolu v uvedenej prevádzkarni za účelom zistenia plnenia uloženého
záväzného pokynu, či predávajúci odstránil nedostatky zistené v čase kontroly dňa 13. 09.
2018, no prevádzkareň bola zatvorená. Obhliadkou vonkajších priestorov bolo zistené, že
kontrolovaný doznačil prevádzkareň údajom o prevádzkovej dobe, mene a priezvisku osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne, no prevádzkareň nebola označená obchodným
menom a miestom podnikania fyzickej osoby, čím predávajúci nesplnil záväzný pokyn
uložený v čase kontroly dňa 13. 09. 2018, v zmysle ktorého mal zabezpečiť označenie
prevádzkarne aj údajom o obchodnom mene, mieste podnikania fyzickej osoby,
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 13. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Pohostinstvo Ján Božik, Tesáre.
V čase kontroly dňa 13. 09. 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, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa. Na základe zistených
nedostatkov bol predávajúcemu uložený záväzný pokyn, v zmysle ktorého mal zabezpečiť, aby
bola prevádzkareň označená údajmi o obchodnom mene a mieste podnikania fyzickej osoby,
mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovej dobe určenej
pre spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. Dňa 07. 11. 2018 inšpektori I SOI v Nitre
v zmysle plán u práce mali vykonať kontrolu v uvedenej prevádzkarni za účelom zistenia
odstránenia nedostatkov zistených v čase kontroly dňa 13. 09. 2018, no prevádzkareň bola
zatvorená. Obhliadkou vonkajších priestorov bolo zistené, že kontrolovaný označil
prevádzkareň údajom o prevádzkovej dobe, mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, no prevádzkareň nebola označená obchodným menom a miestom podnikania
fyzickej osoby, čím predávajúci nesplnil záväzný pokyn uložený v čase kontroly dňa
13. 09. 2018, v zmysle ktorého mal zabezpečiť označenie prevádzkarne aj údajom
o obchodnom mene, mieste podnikania fyzickej osoby.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 15 ods. 1 písm. a), b), c) 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 13. 03. 2018,
č. P/0498/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na jeho adresu miesta
podnikania. Tento list účastník konania prevzal, bol mu doručený dňa 18. 03. 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 v čase kontroly vo svojej vysvetlivke
v inšpekčnom zázname zo dňa 13. 09. 2018 kde uviedol, že nedostatok odstráni. Účastník
konania sa k zisteným nedostatkom vyjadril aj listom zo dňa 20. 03. 2019, ktorý bol na I SOI
v Nitre doručený dňa 25. 03. 2019. Vo vyjadrení okrem iného uvádza, že nedostatky zistené
v čase kontroly dňa 13. 09. 2018 vznikli pri výmene okien, keď pracovníci stavebnej firmy
vyhodili staré okná aj s označením prevádzky. Po vykonanej kontrole v ten istý deň dal
vyhotoviť označenie prevádzky s názvom prevádzky, otváracími hodinami a menom
zodpovedného vedúceho a umiestnil ho na viditeľnom mieste. Pri tomto unáhlenom konaní
zabudol prevádzkareň označiť obchodným menom, sídlom fyzickej osoby.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí snahu o 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 a za

zistené nedostatky zodpovedná bez ohľadu na zavinenie. Na skutočnosti uvedené vo vyjadrení
účastníka konania možno prihliadnuť pri ukladaní pokuty, no nezbavujú ho zodpovednosti za
zistené porušenie citovaného zákona.
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.
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 13. 09. 2018 a obhliadky prevádzkarne dňa 07. 11. 2018 ktorý
považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
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.
Neoznačením prevádzkarne obchodným menom a sídlom predávajúceho, osobou
zodpovednou za činnosť prevádzkarne 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 pri ukladaní pokuty prihliadol na skutočnosť, že v danom prípade nebol splnený
záväzný pokyn uložený, v čase kontroly dňa 13. 09. 2018, predávajúci nedoznačil prevádzkareň
všetkými údajmi v zmysle citovaného zákona. Zároveň však bolo prihliadnuté i na snahu
predávajúceho o odstránenie zistených nedostatkov, nakoľko dňa 07. 11. 2018 fyzickou
obhliadkou vonkajších priestorov prevádzkarne bolo zistené, že účastník konania označil
prevádzkareň údajom o prevádzkovej dobe, mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, no ako uviedol vo svojom vyjadrení zo dňa 20. 03. 2019, pozabudol na údaj
o obchodnom mene a mieste podnikania fyzickej osoby. Táto skutočnosť je však subjektívneho
charakteru a nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za zistené nedostatky.
Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.

Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
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/0504/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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 a § 4
ods. 2 písm. h) 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: Kika Nábytok Slovensko, s. r. o.
sídlo: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava
IČO: 35 883 103
prevádzka: KIKA nábytok, OC Centro, Akademická 1/A, Nitra
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať právo na ochranu
jeho ekonomických záujmov, nakoľko v čase kontroly dňa 28.11.2018 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 701/2018 zistené, že spotrebiteľke bol na
základe kúpnej zmluvy č. 6450009879 zo dňa 23.08.2018 dodaný kancelársky nábytok
DISEGNO v celkovej hodnote 1484,41 €, pričom spotrebiteľke bol dodaný aj Regál
DISEGNO (č. artiklu: 21769510, 6 políc, 44 x 217 x 36 cm) v hodnote 99,99 €, avšak
v jednej krabici (1/2) sa k predmetnému regálu nachádzali dosky správnej (sivej) farby, ale
v druhej krabici (2/2) sa nachádzali dosky nesprávnej (hnedej) farby, čím účastník konania
ako predávajúci upieral spotrebiteľke právo na ochranu jej ekonomických záujmov,
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 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 28. 11. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni: KIKA nábytok, OC Centro, Akademická 1/A, Nitra.
V čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 701/2018 zistené, že spotrebiteľka si u účastníka konania zakúpila kancelársky nábytok
DISEGNO. V čase kontroly predložil riaditeľ prevádzkarne p. R. G. kópiu kúpnej zmluvy

č. 6450009879 zo dňa 23. 08. 2018 v celkovej hodnote 1484,41 €, ktorá tvorí prílohu č. 1
inšpekčného záznamu zo dňa 28. 11. 2018.
V čase kontroly dňa 28. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 701/2018 zistené, že spotrebiteľke bol na základe kúpnej zmluvy č. 6450009879 zo dňa
23. 08. 2018 dodaný kancelársky nábytok DISEGNO v celkovej hodnote 1484,41 €, pričom
spotrebiteľke bol dodaný aj Regál DISEGNO (č. artiklu: 21769510, 6 políc, 44 x 217 x 36 cm)
v hodnote 99,99 €, avšak v jednej krabici (1/2) sa k predmetnému regálu nachádzali dosky
správnej (sivej) farby, ale v druhej krabici (2/2) sa nachádzali dosky nesprávnej (hnedej) farby,
čím účastník konania ako predávajúci upieral spotrebiteľke právo na ochranu jej ekonomických
záujmov.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 ods. 1 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 zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0504/04/18 zo dňa 21. 03. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 27. 03. 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 v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.
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 § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, každý spotrebiteľ má právo na výrobky
a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie,
ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov
a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv
spotrebiteľa.
Ďalej správny orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá 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.
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 28.11.2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia zákazu upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho
ekonomických záujmov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď
spotrebiteľke bol na základe kúpnej zmluvy č. 6450009879 zo dňa 23. 08. 2018 dodaný
kancelársky nábytok DISEGNO v celkovej hodnote 1484,41 €, pričom spotrebiteľke bol
dodaný aj Regál DISEGNO (č. artiklu: 21769510, 6 políc, 44 x 217 x 36 cm) v hodnote
99,99 €, avšak v jednej krabici (1/2) sa k predmetnému regálu nachádzali dosky správnej (sivej)
farby, ale v druhej krabici (2/2) sa nachádzali dosky nesprávnej (hnedej) farby. 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 ochranu
ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, 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:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave
pre Trnavský kraj,
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/0506/04/18

V Nitre dňa 17. 04. 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 a § 4
ods. 2 písm. h) 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: TRIO-ELKO s. r. o.
sídlo: I. Krasku 1, 934 01 Levice
IČO: 50 576 569
prevádzka: Svietidlá TRIO-ELKO s. r. o., I. Krasku 1, Levice
 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 predávajúci je povinný
spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach reklamácie, nakoľko v čase kontroly dňa
20.12.2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnet č. 731/2018 vykonaný
kontrolný nákup – 1 ks žiarovka 40W E14 BELLIGHT á 1,10 €/ks, pričom predavač
p. Š. Š. informoval inšpektorov SOI, vystupujúcich v pozícii spotrebiteľov, že na uvedenú
žiarovku sa záručná doba nevzťahuje, záruka sa vzťahuje na ledkové žiarovky, čím
predávajúci neinformoval spotrebiteľov riadne o podmienkach reklamácie, nakoľko podľa
§ 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov je
záručná doba v prípade zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci v obchode
24 mesiacov,
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 20.12.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu v
prevádzkarni – Svietidlá TRIO-ELKO s. r. o., I. Krasku 1, Levice.
V čase kontroly dňa 20.12.2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnet
č. 731/2018 vykonaný kontrolný nákup – 1 ks žiarovka 40W E14 BELLIGHT á 1,10 €/ks,
pričom predavač p. Š. Š. informoval inšpektorov SOI, vystupujúcich v pozícii spotrebiteľov, že
na uvedenú žiarovku sa záručná doba nevzťahuje, záruka sa vzťahuje na ledkové žiarovky, čím
predávajúci neinformoval spotrebiteľov riadne o podmienkach reklamácie, nakoľko podľa

§ 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, je
záručná doba v prípade zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci v obchode
24 mesiacov.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0506/04/18 zo dňa 21.03.2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 25.03.2019.
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 20.12.2018 konateľ účastníka konania
p. Ivan Valent prítomný pri kontrole uviedol, že berie na vedomie a predavači boli poučení
ohľadne informácií k tejto nemilej udalosti.
Dňa 25.03.2019 bolo na I SOI v Nitre doručené vyjadrenie účastníka konania k oznámeniu
o začatí správneho konania. Účastník konania sa vo svojom vyjadrení ospravedlňuje za
predavača pána Š., ktorý nebol dostatočne informovaný. Zároveň podotýka, že sa mu nezdá
adekvátne kvôli žiarovke, ktorá má hodnotu nie 1,10 €, ale 0,45 € začať konanie a udeliť kvôli
tomu pokutu. Predavač sa všetkým ospravedlnil a berie to na vedomie. Bol poučený a viackrát
sa to nestane.
K tomu správny orgán uvádza, že v danom prípade bolo povinnosťou účastníka konania
prijať také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu
z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností,
vyplývajúcich z cit. zákona nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov,
ktoré je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z. povinnosťou každej
kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval do
budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. Zároveň je potrebné
uviesť, že účastník konania ako predávajúci zodpovedá za porušenie povinností vyplývajúcich
zo zákona o ochrane spotrebiteľa objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu na okolnosti, ktoré daný výsledok – porušenie zákona,
spôsobili. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Ďalej správny orgán poukazuje na 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 § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne
informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.
Podľa § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
je záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

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 20. 12. 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 riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach
reklamácie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Nedodržaním uvedenej povinnosti bol spotrebiteľ ukrátený na svojom zákonom
garantovanom práve mať k dispozícii relevantné informácie týkajúce sa reklamačného konania.
Informovanie o podmienkach reklamácie správny orgán považuje za jeden z dôležitých
prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o jeho právach a povinnostiach
v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobkov alebo poskytovaných služieb, preto
porušenie tejto povinnosti považuje správny orgán za zásah do práv spotrebiteľa (zníženie ich
rozsahu).
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:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave
pre Trnavský kraj,
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/0508/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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, § 4 ods.
2 písm. h) 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:

OXALIS Slovakia, spol. s r. o.
Ivánska Cesta 16, 821 04 Bratislava
43 786 391
ČAJ&KÁVA OXALIS, Galéria Mlyny SC, Štefánikova
trieda 61, 949 01 Nitra

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 10. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené –
1 bal Mäta pieporná 40 g á 1,37 €/bal, 1 bal čajové sitko s mini šálkou á 5,15 €/bal, pričom
predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym
spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 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 § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote
191,67 €, ku ktorým nebol žiadnym spôsobom zabezpečený návod na použitie a údržby
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, tieto údaje boli poskytnuté len v cudzom jazyku –
1 ks nádoba TOP MOKA á 54,78 €/ks, 2 ks nádoba TOP MOKA á 48,11 €/ks, 1 ks kanvica
na čaj BUONO á 40,67 €/ks,
 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

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).
Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, Bratislava, č. ú.
SK5781800000007000065068, VS – 05080418.
Od ô vod n e n ie
Dňa 03. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – ČAJ&KÁVA OXALIS, Galéria Mlyny SC, Štefánikova trieda 61, Nitra.
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého bolo zakúpené – 1 bal Mäta pieporná 40 g á 1,37 €/bal, 1 bal čajové sitko
s mini šálkou á 5,15 €/bal, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením
kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii
spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo ďalej zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 191,67 €, ku
ktorým nebol k dispozícii návod na použitie a údržbu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
žiadnym spôsobom, ale iba v cudzom jazyku:
- 1 ks nádoba TOP MOKA á 54,78 €/ks, spolu 54,78 € - návod na použitie a údržbu bol uvedený
len v českom jazyku
- 2 ks nádoba TOP MOKA á 48,11 €/ks, spolu 96,22 € - návod na použitie a údržbu bol uvedený
len v českom jazyku
- 1 ks kanvica na čaj BUONO á 40,67 €/ks, spolu 40,67 € - návod na použitie a údržbu bol
uvedený len v anglickom, nemeckom, čínskom jazyku a iných cudzojazyčných mutáciách
V čase kontroly dňa 03. 10. 2018 bolo okrem iného zistené, že vo vyššie uvedenej
prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste,
dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 13,
§ 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 20. 03. 2019,
č. P/0508/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej schránky
účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 26. 03. 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 e-mailom, ktorý bol na I SOI v Nitre
doručený dňa 11. 10. 2018. Vo vyjadrení okrem iného uviedol, že do prevádzkarne bol obratom
umiestnený reklamačný poriadok, ktorý okrem iného obsahuje aj informácie pre spotrebiteľa,
týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.

Ďalej účastník konania uviedol, že u 3 druhov výrobkov uznávajú, že chýbali návody
v slovenskom jazyku, ktoré boli doplnené a sú súčasťou výrobkov. U 2 druhov výrobkov, t. j.
čajové sitko s mini šálkou a odmerka na kávu nesúhlasia s tým, že by pre tieto jednoduché
výrobky mal byť súčasťou písomný návod v slovenskom jazyku, keď tieto výrobky nie sú
opatrené návodom ani v iných jazykových mutáciách pre predajne v iných krajinách EU, keď
z pohľadu Českej obchodnej inšpekcie u tohto typu výrobku jednoduchého používania nie je
nutné, aby mali návod na používanie. V inšpekčnom zázname je zle uvedené, že u týchto
2 druhov položiek bol uvedený návod v českom jazyku, nakoľko tento uvedený nebol.
V prílohe e-mailu 50038 odměrka.jpg účastník konania zasiela fotografiu jedného z uvedených
výrobkov, a to konkrétne odmerky na kávu, t. j. že návod tam nie je uvedený v žiadnej
jazykovej mutácii. Súčasne sa účastník konania opiera o znenie zákona č. 250/2007 Z. z.
a v súlade s ním u jednoduchých výrobkoch ako sú čajové sitko a odmerky, informujú
spotrebiteľa o ich vlastnostiach, charaktere, spôsobe použitia ústne pri samotnom predaji,
nakoľko povaha týchto výrobkov nevyžaduje písomný návod.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí snahu o následné odstránenie zistených
nedostatkov, ako aj prijatie opatrení s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, 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 možno na
túto skutočnosť prihliadnuť pri určovaní výšky pokuty, no nemá žiadny vplyv na zodpovednosť
účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je
z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly.
Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona o ochrane
spotrebiteľa je objektívna a za zistené nedostatky zodpovedná bez ohľadu na zavinenie.
Správny orgán po opätovnom posúdení zisteného skutkového stavu, prihliadnuc aj na
vyjadrenie účastníka konania uvádza, že pokuta za neuvedenie návodu na použite a údržbu
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka u 2 druhov výrobkov – 4 ks čajové sitko s mini šálkou
á 5,15 €/ks, 3 ks Odmerka na kávu a čaj FACKELMAN á 3,26 €/ks nebola uložená.
S prihliadnutím na ustanovenie § 11 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. správny orgán dospel
k záveru, že ide o také výrobky, pri ktorých s ohľadom na povahu výrobku, spôsob použitia
a dobu používania je postačujúce informovanie o spôsobe požívania a údržby ústne pri predaji.
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.
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 § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri predaji
informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku, alebo charaktere poskytovanej

služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania
a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom
na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby
tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.
V zmysle 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 § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 03. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci k výrobkom poskytoval údaje v zmysle zákona
v štátnom jazyku a zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie
a ochranu ekonomických záujmov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
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
návody na použitie a údržbu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, porušil svoje povinnosti
a ohrozil spotrebiteľovi právo na ochranu jeho majetku, zdravia. K porušeniu ekonomických
záujmov spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnou údržbou výrobku, k ohrozeniu zdravia
spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnym používaním výrobku. V danom prípade ide
o informácie, ktoré môžu mať zásadný vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe výrobku.

Spotrebiteľ musí byť o uvedených skutočnostiach informovaný riadne a včas, aby tak mohol
urobiť kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii.
Správny orgán prihliadol i na skutočnosť, že účastník konania obratom prijal opatrenia na
ich odstránenie, ako aj na skutočnosť, že v prípade 2 druhov výrobkov návod na použitie
a údržbu bol uvedený v českom jazyku, ktorý je pre bežného slovenského spotrebiteľa
zrozumiteľný.
Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený charakter informácií, pri ktorých si účastník
konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov s nedostatkami, ktorá
činí 191,67 €, ako aj zistený rozsah porušenej povinnosti, keďže nedostatky boli zistené
u 3 druhov výrobkov.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť,
že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly. Správny orgán
prihliadol i na to, že účastník konania prijal opatrenie na odstránenie tohto nedostatku.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, na ochranu ekonomických záujmov, zdravia, 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:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky

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/0509/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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, § 4 ods.
2 písm. h) 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:
Helena Žideková - MARCELKA
miesto podnikania:
Novodvorský rad 1139/16, Marcelová
IČO:
14 143 682
Prevádzkareň:
Rozličný tovar, Lipový rad 32, Marcelová
 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 06. 11. 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 § 15 ods. 1 písm. a),b),c) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa
06. 11. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly
na vhodnom a trvale viditeľnom mieste týmito údajmi označená;
 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
06. 11. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme;

u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 06. 11. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni: Rozličný tovar, Lipový rad 32, Marcelová.
V čase kontroly dňa 06. 11. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené – 1 bal. Spontex drotenka 3 ks á 1,05 E€/bal, 1 ks Lopatka s kefkou
á 1,50 €/ks.
V čase kontroly dňa 06. 11. 2018 bolo ďalej zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená obchodným menom
a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa.
V čase kontroly dňa 06. 11. 2018 bolo ďalej zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa
v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom
spotrebiteľovi v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1
písm. a), b), c), § 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 26. 03. 2019,
č. P/0509/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na jeho adresu miesta
podnikania. Tento list účastník konania prevzal, bol mu doručený dňa 28. 03. 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 v čase kontroly dňa 06. 11. 2018
vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom zázname zo dňa 06. 11. 2018 kde uviedol, že nedostatky
odstráni ihneď.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí vôľu následného odstránenia 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 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.
Správny orgán ďalej uvádza, že 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. V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá
aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú.
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.
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 § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková
doba určená pre spotrebiteľa.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 06. 11. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon

č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
povinnosti zabezpečiť, aby prevádzkareň bola označená v zmysle zákona a zabezpečiť
reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými
ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie a ochranu
ekonomických záujmov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie. Správny orgán prihliadol i na skutočnosť, že tento nedostatok v čase následnej
kontroly nebol odstránený.
Neoznačením prevádzkarne obchodným menom, miestom podnikania fyzickej osoby,
menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, neboli spotrebiteľovi
poskytnuté základné informácie slúžiace na riadnu identifikáciu predávajúceho a osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Neoznačenie prevádzkarne zákonom stanovenými
údajmi je spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi kontakt s predávajúcim, a to predovšetkým v prípade
uplatňovania si svojich zákonných práv zo zodpovednosti za vady.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť,
že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly, v danom
prípade tento nedostatok nebol odstránený ani pri následnej kontrole.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie na ochranu ekonomických záujmov, uplatnenie reklamácie, 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.

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností
kumulatívnym spôsobom.

POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
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/0510/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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, § 4 ods.
2 písm. h) 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:
Antonio Pastore L.D.R.
miesto podnikania:
Baštín 7, 956 18 Bošany
IČO:
43 467 270
prevádzka:
Predaj klobúčikov a čapíc, Akademická 1/A, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 21. 11. 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 § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno
a miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa
21. 11. 2018 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly
na vhodnom a trvale viditeľnom mieste týmito údajmi označená;
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 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 a jeho
zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať
označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa

21. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že predavačka ktorá prichádzala do
styku so spotrebiteľmi, nebola odlíšená od spotrebiteľov žiadnym spôsobom,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
21. 11. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v žiadnej forme;
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 21. 11. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni: Predaj klobúčikov a čapíc, Akademická 1/A, Nitra.
V čase kontroly dňa 21. 11. 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 čiapka á 10,- €/ks.
V čase kontroly dňa 21. 11. 2018 bolo ďalej zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň nebola
v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená obchodným menom
a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa .
V čase kontroly dňa 21. 11. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke okrem iného zistené,
že predavačka ktorá prichádzala do styku so spotrebiteľmi, nebola odlíšená od spotrebiteľov
žiadnym spôsobom.
V čase kontroly dňa 21. 11. 2018 bolo ďalej zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa
v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 15 ods. 1
písm. a), b), c), § 15 ods. 3, § 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 26. 03. 2019,
č. P/0510/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na jeho adresu miesta
podnikania. Tento list účastník konania prevzal, bol mu doručený dňa 28. 03. 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.
Správny orgán ďalej uvádza, že 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. V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá
aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú.
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.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred
tým,ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
V zmysle § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková
doba určená pre spotrebiteľa.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa požaduje odev alebo označenie, ktoré
by odlíšili predávajúceho od spotrebiteľa, čo v predmetnom prípade nebolo zabezpečené.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 21. 11. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.

Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
povinnosti zabezpečiť, aby prevádzkareň bola označená v zmysle zákona, povinnosti odlíšenia
predávajúceho a jeho zamestnancov od spotrebiteľov a zabezpečiť reklamačný poriadok
nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho
konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona
o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie a ochranu ekonomických záujmov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov,
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie. Správny orgán prihliadol i na skutočnosť, že tento nedostatok v čase následnej
kontroly nebol odstránený.
Neoznačením prevádzkarne obchodným menom, miestom podnikania fyzickej osoby,
menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, neboli spotrebiteľovi
poskytnuté základné informácie slúžiace na riadnu identifikáciu predávajúceho a osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 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.
Pri určení výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy aj to, že predavačka prichádzajúca do
styku so spotrebiteľom nebola odlíšená od spotrebiteľov žiadnym spôsobom, čím spotrebiteľ
nebol v zmysle zákona jasne upozornený na skutočnosť, na koho by sa v prípade akejkoľvek
otázky mal obrátiť.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť,
že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly. V danom
prípade tento nedostatok nebol odstránený ani pri následnej kontrole.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, na ochranu ekonomických záujmov, uplatnenie reklamácie, 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. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia
povinností kumulatívnym spôsobom.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
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/0512/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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:
prevádzkareň:

Mgr. Eva Gallová "Lekáreň Pod lipou“
Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky
34 061 371
Lekáreň Pod lipou, Kapisztóryho 45, Nové Zámky

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 31. 10. 2018
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené –
1 ks digitálny tlakomer Microlife BP 3AG1 á 40,- €/ks, pričom predávajúci pred uzavretím
zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol
inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
31. 10. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase kontroly nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste, dostupnom spotrebiteľovi
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 400 ,– € (slovom štyristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 31. 10. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Lekáreň Pod lipou, Kapisztóryho 45, Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 31. 10. 2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu)
žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov,
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do kontrolného nákupu
bolo zakúpené: 1ks digitálny tlakomer Microlife BP 3AG1 á 40,- €/ks
V čase kontroly dňa 31. 10. 2018 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke sa v čase
kontroly nenachádzal reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 26. 03. 2019,
č. P/0512/04/18, zasielané oznámenie o začatí správneho konania na adresu miesta podnikania
účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal a bol mu doručený dňa 28. 03. 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 v čase kontroly vo svojej vysvetlivke
v inšpekčnom zázname zo dňa 31. 10. 2018 kde uviedol, že nedostatky odstráni čo najskôr.
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.

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 čase kontroly bolo jednoznačne zistené, že táto
povinnosť nebola splnená.
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 na viditeľnom mieste dostupnom pre spotrebiteľa, pričom zákon o ochrane
spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre
spotrebiteľa v každom prípade.
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 31. 10. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v kontrolovanej
prevádzkarni absentoval reklamačný poriadok. Správny orgán uvádza, že sprístupnenie
reklamačného poriadku je jeden z najdôležitejších prostriedkov ako zabezpečiť riadne
informovanie spotrebiteľa o podmienkach, spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady
výrobkov. Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol i na charakter
kontrolovanej prevádzkarne, na skutočnosť, že v danom prípade ide o lekáreň, kde sú
reklamácie zriedkavé.
Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta
uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností
kumulatívnym spôsobom.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
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/0443/04/18

V Nitre dňa 25. 04. 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, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák.
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania
s obchodným menom: GREAT UNITED TRADING SLOVAKIA, s. r. o.
sídlo: 811 06 Bratislava, Obchodná 19
IČO: 36 545 732
prevádzka: KENVELO N – CENTRO, Akademická 1/A, Nitra
kontrola vykonaná dňa 16. 10. 2018
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zák. č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci a jeho
zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať
označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly dňa
16. 10. 2018 pri prešetrení spotrebiteľského podnetu č. 652/2018 bolo vo vyššie uvedenej
prevádzke inšpektormi SOI zistené, že zamestnanci, ktorí prichádzali do styku so
spotrebiteľmi, nemali označenie alebo odev, ktoré by ich odlíšilo od spotrebiteľov,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 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 prevádzkarni – KENVELO N – CENTRO, Akademická 1/A, Nitra, za účelom
prešetrenia spotrebiteľského podnetu č. 652/2018.
V čase kontroly dňa 16. 10. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že zamestnanci, ktorí prichádzali do styku so spotrebiteľmi, nemali označenie alebo
odev, ktoré by ich odlíšilo od spotrebiteľov.

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 15 ods. 3 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 18. 02. 2019,
naša zn. P/0443/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania, kde mu bolo doručené dňa 28. 02. 2019.
Listom zo dňa 27. 03. 2019, ktorý bol do elektronickej schránky účastníka konania doručený
dňa 14. 04. 2019, bol účastník konania upovedomený, že rozhodnutie bude vydané v lehote
do 60 dní odo dňa začatia správneho konania.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho, je v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník
konania za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie a tiež bez ohľadu na to, či sa
jednalo o úmysel, alebo nedbanlivosť, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo,
pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje
prihliadať. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných
právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať
také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu
z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností,
vyplývajúcich z cit. zákona nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov,
ktoré je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z. povinnosťou každej
kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval do
budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa požaduje odev, alebo označenie,
ktoré by odlíšili predávajúceho od spotrebiteľa, čo v predmetnom prípade nebolo zabezpečené.
Správny orgán poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 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 66 400,00 €.

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 uvedenej
povinnosti.
Tým, že zamestnanci nemali označenie alebo odev, ktorý by ich odlíšil od spotrebiteľov,
spotrebiteľ nebol v zmysle zákona jasne upozornený na skutočnosť, na koho by sa v prípade
akéhokoľvek dotazu mal obrátiť, nakoľko by si mohol zmýliť predavača s iným spotrebiteľom.
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 posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
bola pokuta uložená na základe správnej úvahy odôvodnene a v adekvátnej výške.
Keďže správny orgán uložil pokutu na základe správnej úvahy 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:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

