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/0582/04/18

V Nitre dňa 25. 07. 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:

Aneta Strapková
Jókelova záhrada 508, 951 78 Kolíňany
51 129 388
Evita,, Cukráreň s rýchlym občerstvením, Hviezdoslavova 37,
Nitra – OD Kaufland

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci povinný
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti predávaných
výrobkov, nakoľko v čase kontroly dňa 04. 12. 2018 bolo zistené, že sa vo vyššie uvedenej
prevádzke pri platobnom styku používalo meradlo – váha značky Aviator 5000, model
A 51PH12L, S/N B 7263151847, ktoré nebolo overené platnou úradnou značkou, čím
účastník konania spotrebiteľovi neumožnil prekontrolovať si správnosť údaju – hmotnosti
predávaných jedál
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci musí
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o množstve, nakoľko
v čase kontroly dňa 04. 12. 2018 bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo
8 druhov výrobkov, u ktorých v cenníku nebol uvedený objem – Espresso, Late, Capuccino,
Viedenská, Alžírska, Švajčiarska, čaj, smotana do kávy
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 04. 12. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Evita, Cukráreň s rýchlym občerstvením, Hviezdoslavova 37, Nitra – OD
Kaufland.

V čase kontroly dňa 04. 12. 2018 bolo zistené, že sa vo vyššie uvedenej prevádzke pri
platobnom styku používalo meradlo – váha značky Aviator 5000, model A 51PH12L, S/N B
726315184, ktoré nebolo overené platnou úradnou značkou, čím účastník konania
spotrebiteľovi neumožnil prekontrolovať si správnosť údaju – hmotnosti predávaných jedál.
V čase kontroly dňa 04. 12. 2018 bolo zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo
8 druhov výrobkov, u ktorých v cenníku nebol uvedený objem – Espresso, Late, Capuccino,
Viedenská, Alžírska, Švajčiarska, čaj, smotana do kávy .
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie §4 ods. 1 písm. a), §12 ods. 2
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 30. 05. 2019,
č. P/0582/04/18, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal a bol účastníkovi konania
doručený dňa 12. 06. 2019.
Listom zo dňa 27. 06. 2019, naša značka 1544/04/19 bolo účastníkovi konania oznámené, že
rozhodnutie v predmetnej právnej veci nebude vydané v lehote 30 dní od začatia správneho
konania, ale bude vydané v lehote 60 dní od 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.
K zisteným nedostatkom sa účastník konania vyjadril listom zo dňa 20. 06. 2019, ktorý bol
na I SOI v Nitre doručený dňa 15. 07. 2019. Účastník konania vo vyjadrení uviedol, že váha
bola v čase kontroly plne funkčná a len nedopatrením si nevšimli expiráciu existujúcej
certifikácie. Nedostatok bol po dohode s inšpektormi obratom odstránený, o čom priložil aj
potvrdenie o opätovnom overení. Vzhľadom na to, že nedostatky boli minimálne a boli
odstránené, účastník konania žiada o zastavenie správneho konania.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov.
Zároveň však 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 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.

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.
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. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať
výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si správnosť týchto údajov. Účastník konania nedodržaním povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods.
1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa preukázateľne porušil túto povinnosť stanovenú
zákonom.
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci musí zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o množstve, pričom v čase kontroly
dňa 04. 12. 2018 sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 8 druhov výrobkov, u ktorých nebol
uvedený objem.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 04. 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 € 66 400,00.
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.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa nepoužívalo úradne overené
meradlo, napriek tomu, že sa v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali výrobky odpredávané na
hmotnosť. Nezabezpečenie meradla s platným overením orgánu metrológie znemožňuje
spotrebiteľovi riadne (t. j. overeným meradlom) prekontrolovať si správnosť údaju o množstve
predávaných výrobkov a taktiež je spotrebiteľovi sťažené uplatnenie si prípadnej reklamácie
na dodržanie deklarovaného množstva výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Neinformovaním spotrebiteľa o objeme ponúkaných výrobkov, spotrebiteľ nemá
k dispozícii jednu zo základných informácií, na ktoré prihliada pri rozhodovaní o kúpe výrobku,
ktorou je množstvo ponúkaného výrobku.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý.

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.
Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
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.
P O U Č E N I E:
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/0587/04/18

V Nitre dňa 25. 07. 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,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: A.L.F. – Protect, s. r. o.
sídlo: 949 01 Nitra, Cabajská 42
IČO: 50 333 381
Vykonaná kontrola ambulantného predaja pyrotechnických výrobkov v priestoroch OD
Jednota, Janka Kráľa 53, Zlaté Moravce dňa 18. 12. 2018
pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h), 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 je povinný
zabezpečiť predaj výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie, nakoľko v čase
kontroly dňa 18. 12. 2018 bolo inšpektormi SOI v Nitre pre Nitriansky kraj na vyššie
uvedenom predajnom mieste účastníka konania zistené, že účastník konania predával
pyrotechnický výrobok – 12 ks Rímska svieca 20 rán, KAT. F2, BAM-F2-2194 spôsobom,
ktorý neumožňoval jeho riadne a bezpečné použitie, nakoľko balenie vyššie uvedeného
výrobku bolo rozbalené a jednotlivé kusy boli v ponuke na predaj aj jednotlivo a boli
označené predajnou cenou € 2,00 za jeden kus, čím bolo porušené najmenšie spotrebiteľské
balenie výrobku;
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 i e
Dňa 18. 12. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
na predajnom mieste – Ambulantný predaj pyrotechnických výrobkov v priestoroch
OD Jednota, Janka Kráľa 53, Zlaté Moravce.
V čase kontroly dňa 18. 12. 2018 bolo inšpektormi SOI v Nitre pre Nitriansky kraj na vyššie
uvedenom predajnom mieste účastníka konania zistené, že účastník konania predával
pyrotechnický výrobok – 12 ks Rímska svieca 20 rán, KAT. F2, BAM-F2-2194 spôsobom,
ktorý neumožňoval jeho riadne a bezpečné použitie, nakoľko balenie vyššie uvedeného

výrobku bolo rozbalené a jednotlivé kusy boli v ponuke na predaj aj jednotlivo a boli označené
predajnou cenou € 2,00 za jeden kus, čím bolo porušené najmenšie spotrebiteľské balenie
výrobku.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 07. 06. 2019,
naša zn. P/0587/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal v zmysle zákona č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) dňa 27. 06. 2019, nakoľko uplynula
úložná lehota rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať
také efektívne opatrenia, aby nedošlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej mu z právnych
predpisov. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval
do budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z..
Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 18. 12. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.

Za zistené porušenie zákona uloží správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie
uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z., účastníkovi konania pokutu až do výšky € 66 400,00.
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 sankcií 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.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo podľa ustanovenia § 24 ods. 5, vyššie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z., prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci
a následky protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa, pri nedodržaní vyššie uvedenej povinnosti.
Pri určovaní výšky správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov
poskytujúcim spotrebiteľom zvýšenú ochranu nebol z dôvodov porušenia povinností splnený.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil okolnosti daného prípadu, ako aj dôvody
zisteného porušenia zákona. Výšku postihu pokladá správny vzhľadom na skutkové zistenie
za primeranú. Správny orgán považuje za jednu z kľúčových povinností zabezpečiť pri predaji
pyrotechnických výrobkoch všetky potrebné informačné údaje vrátane bezpečnostných
upozornení pri samotnom používaní výrobkov, pričom konaním účastníka konania tým, že
predával pyrotechnické výrobky na jednotlivé kusy rozbalené z balenia, tak nezabezpečil predaj
týchto výrobkov spôsobom, ktorý by neskôr umožňoval ich bezpečné použitie, nakoľko by
spotrebitelia nedisponovali potrebnými bezpečnostnými informáciami. Správny orgán dodáva,
že na to, aby sankcia spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka
konania, nakoľko má pôsobiť ako trest za spáchanie správneho deliktu a naplnenie ďalšej
funkcie pokuty, ktorou je prevencia a to jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému
subjektu (účastníkovi konania), ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným
podnikateľským subjektom, ktorých má odradiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako
v prípade účastníka konania.
Zároveň bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania je povinný dodržiavať podmienky
podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa
počas celého priebehu vykonávania podnikateľskej činnosti.
Za ich dodržiavanie zodpovedá účastník konania objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Keďže správny orgán uložil pokutu
v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je pokutou
primeranou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia
povinnosti.
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: W/0571/04/18

V Nitre dňa 25. 07. 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 NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1
písm. e), zák. č. 78/2012 Z. z. o o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Moneska s. r. o.
sídlo: 911 01 Trenčín, J. Kráľa 1083/9
prevádzka: Textil, obuv, hračky, MONESKA, Nám. M. R. Štefánika 2288/17, Topoľčany
IČO: 51 087 511
Kontrola vykonaná dňa 13. 12. 2018,
 pre porušenie zákazu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d), zákona č. 78/2012 Z. z.
o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uloženého distribútorovi sprístupniť hračku
na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 – nakoľko
v čase kontroly dňa 13. 12. 2018 bolo na vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené,
že účastník konania mal v ponuke na predaj pre spotrebiteľov jeden druh nebezpečného
výrobku a to konkrétne 1 kus hračky – „SADA PIRATE SUPERIOR NO: 132720“
v celkovej hodnote € 2,50, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok z dôvodu rizika
zadusenia, nakoľko skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N,
pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu a teda berúc do úvahy bežné
a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania
dýchacích ciest, pričom účastník konania už mal vedieť, že tento druh hračky bol
vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko o tomto nebezpečnom výrobku Slovenská
obchodná inšpekcia už dňa 01. 12. 2017 informovala na svojej webovej stránke www.soi.sk
širokú verejnosť a tiež Slovenská obchodná inšpekcia informovala o nebezpečnosti vyššie
uvedeného výrobku dňa 01. 12. 2017 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9, nižšie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z. aj verejnoprávne informačné inštitúcie, pričom samotné informovanie
verejnoprávnych informačných inštitúcií o nebezpečnosti vyššie uvedeného výrobku bolo
účastníkovi konania priložené ako príloha oznámenia o začatí správneho konania,

ukladá
účastníkovi konania podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 Z .z. o bezpečnosti hračiek
a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške: 2 000 € (slovom: dvetisíc eur),

Odôvodnenie:
Dňa 13. 12. 2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj vykonaná
kontrola v zmysle 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, zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek
a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni – Textil, obuv, hračky, MONESKA,
Nám. M. R. Štefánika 2288/17, Topoľčany, ktorú prevádzkoval účastník konania.
V čase kontroly dňa 13. 12. 2018 bolo na vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že účastník konania mal v ponuke na predaj pre spotrebiteľov jeden druh nebezpečného
výrobku a to konkrétne 1 kus hračky – „SADA PIRATE SUPERIOR NO: 132720“ v celkovej
hodnote € 2,50, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok z dôvodu rizika zadusenia,
nakoľko skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je
taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu a teda berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie
detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest, pričom účastník
konania už mal vedieť, že tento druh hračky bol vyhlásený za nebezpečný výrobok,
nakoľko o tomto nebezpečnom výrobku Slovenská obchodná inšpekcia už dňa 01. 12. 2017
informovala na svojej webovej stránke www.soi.sk širokú verejnosť a tiež Slovenská obchodná
inšpekcia informovala o nebezpečnosti vyššie uvedeného výrobku dňa 01. 12. 2017 v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 9, nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. aj verejnoprávne informačné
inštitúcie, pričom samotné informovanie verejnoprávnych informačných inštitúcií
o nebezpečnosti vyššie uvedeného výrobku bolo účastníkovi konania priložené ako príloha
oznámenia o začatí správneho konania.
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek hračka vrátane obsiahnutých
chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo
dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim
správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého,
predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú
špecifikovanú vekovú skupinu.
V zmysle § 3 ods. 2 zákona o bezpečnosti hračiek hračka uvedená na trh musí spĺňať
požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom
predpokladaného obdobia jej používania.
V zmysle ods. 1 písm. d) bod 2. prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek hračka a jej
časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania
dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 a prílohu
č. 2 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku
na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2

(hračka a jej časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku
upchania dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos).
Na vyššie uvedený 1 druh hračky v celkovej hodnote 2,50 € inšpektori SOI vydali zákaz
predaja v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 13. 12. 2018, ktorého
rovnopis bol ponechaný účastníkovi konania na prevádzke.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 17. 05. 2019,
naša zn. W/0571/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal v zmysle zákona č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) dňa 02. 06. 2019, nakoľko uplynula
úložná lehota rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
Listom zo dňa 25. 06. 2019, naša zn. 1506/04/19, ktorý bol účastníkovi konania v zmysle
fikcie doručenia doručený do elektronickej schránky dňa 11. 07. 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 mal účastník konania
možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania
toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený
skutkový stav.
Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek
prihliadnuté najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na

skutočnosť, či sa jednalo o opakované porušenie zákazu uloženého distribútorovi sprístupniť
hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3.
Správny orgán taktiež uvádza, že ponuka nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie,
nakoľko takéto výrobky predstavujú pre spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené
nebezpečenstvo. Dôvody pre vyhlásenie výrobkov za nebezpečné sú uvedené vyššie
v odôvodnení tohto rozhodnutia. Zákon o bezpečnosti hračiek je koncipovaný na princípe
objektívnej zodpovednosti za zistené nedostatky. Jedná sa o tzv. ohrozovací správny delikt.
K naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinností
zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom.
Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania
zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi bol ponúkaný nebezpečný
výrobok, bolo potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter
protiprávneho konania je zvlášť závažný. Keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je
ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní
nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku spotrebiteľa
používajúceho takýto výrobok.
Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zároveň zohľadnil, že nebezpečnými výrobkami
ponechanými v ponuke pre spotrebiteľa boli hračky, teda výrobky určené pre deti, kde je
potrebné zvlášť dbať o to, aby výrobok spĺňal všetky predpísané požiadavky.
V zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi,
dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur,
ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7
ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b). V zmysle § 23 ods. 4 zákona o bezpečnosti hračiek sa
horná hranica sadzby pokuty zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený
zástupca alebo distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola
uložená pokuta orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností v priebehu jedného
roka, pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená pri spodnej
hranici v rámci zákonom stanovenej sadzby.
Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia
zákona.
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/0034/04/19

V Nitre dňa 25. 07. 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: VaperLand s. r. o.
sídlo:
Nám. Kossutha 3087, Nákupné centrum, predajný priestor 29, 945 01
Komárno
IČO:
44 315 759
Prevádzkareň:
Nám. Kossutha 3087, Nákupné centrum, predajný priestor 29, Komárno
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 10. 01. 2019
pri prešetrení spotrebiteľského podnetu č. 849/2018 bol vo vyššie uvedenej prevádzke
vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bola požadovaná elektronická cigareta značky
ELEAF v cene 44,99 EUR, 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
10. 01. 2019 bolo pri kontrole vyššie uvedeného ambulantného predaja zistené, že sa v čase
kontroly reklamačný poriadok nenachádzal 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 10. 01. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni: – Nám. Kossutha 3087, Nákupné centrum, predajný priestor 29, Komárno
Pri výkone kontroly boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú zdokumentované
v inšpekčnom zázname zo dňa 10. 01. 2019.
V čase kontroly dňa 10. 01. 2019 pri prešetrení spotrebiteľského podnetu č. 849/2018 bol
vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bola požadovaná
elektronická cigareta značky ELEAF v cene 44,99 EUR, 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 10. 01. 2019 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), § 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 23. 05. 2019,
č. P/0034/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania do jeho elektronickej schránky.
Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 10. 06. 2019 uplynutím úložnej lehoty
rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.
Listom zo dňa 27. 06. 2019, naša značka 1541/04/19 bolo účastníkovi konania oznámené, že
rozhodnutie v predmetnej právnej veci nebude vydané v lehote 30 dní od začatia správneho
konania, ale bude vydané v lehote 60 dní od 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 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.
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 správny orgán
zdôrazňuje, 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.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačným poriadkom predávajúci pri ambulantnom
predaji nedisponoval 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 10. 01. 2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu až
do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a
zabezpečiť reklamačný poriadok nachádzajúci sa na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie a ochranu
ekonomických záujmov.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,

účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa
na informácie.
Ďalej správny orgán prihliadol aj ku skutočnosti, že v čase kontroly v 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.
Pri rozhodovaní o výške pokuty správny orgán prihliadol i na skutočnosť, že účastník
konania prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a podal o tejto skutočnosti
správnemu orgánu správu.
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/0035/04/19

V Nitre dňa 25. 07. 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: ags 92, s. r. o.
sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO: 35 915 897
prevádzka: predeti.sk, Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 4 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 vybavenie reklamácie
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia, nakoľko v čase kontroly dňa 22.03.2019
bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri došetrení podnetu č. 778/2018 zistené, že účastník
konania ako predávajúci nevybavil reklamáciu, ktorú si spotrebiteľka uplatnila osobne dňa
07.10.2018 na detský fusak Concord COCO973, a to v časti „odtrhnuté pútko”, v zákonnej
lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 02.01.2019, 01.03.2019 a 22.03.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj kontrolu v prevádzkarni – predeti.sk, Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61,
Nitra.
V čase kontroly dňa 22.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri došetrení podnetu
č. 778/2018 zistené, že spotrebiteľka si od účastníka konania zakúpila dňa 07.10.2016 detský
fusak Concord COCO973 v celkovej hodnote 94,05 €. Doklad o kúpe výrobku č. 0077 zo dňa
07.10.2016 tvorí prílohu podnetu. Dňa 07.10.2018 si spotrebiteľka uplatnila reklamáciu na
detský fusak Concord COCO973. Predávajúci vydal spotrebiteľke potvrdenie o prijatí
reklamácie č. 1505/2018 zo dňa 07.10.2018, v ktorom je v časti popis závady uvedené
nasledovné: „Zips sa rozchádza, nedrží skúšaný na predajni”. Fotokópia potvrdenia o prijatí
reklamácie č. 1505/2018 tvorí prílohu podnetu. Prílohou spotrebiteľského podnetu je aj výzva

na prevzatie vybavenej reklamácie zo dňa 04.11.2018 adresovaná spotrebiteľke, v ktorej je
uvedené: „Vážený zákazník, žiadame Vás o prevzatie vašej reklamácie prijatej dňa 07.10.2018.
Vaša reklamácie je vybavená a uskladnená v predajni Predeti.sk. Reklamáciu si môžete
prevziať na predajni Predeti.sk v OC Mlyny, Štefánikova trieda 61, Nitra počas otváracích
hodín.” Fotokópia podacieho lístka zo dňa 04.11.2018 tvorí prílohu č. 1 inšpekčného záznamu
zo dňa 02.01.2019. Prílohu podnetu tvorí e-mail spotrebiteľky zo dňa 13.12.2018 zaslaný na
I SOI V Nitre, v ktorom spotrebiteľka uvádza, že pri druhej reklamácii reklamovala okrem
rozchádzajúceho zipsu aj vytiahnutú gumičku/uško z boku na fusaku. Predavačka, ktorá
vypisovala reklamáciu to zabudla doplniť do potvrdenia o uplatnení reklamácie a po
upozornení spotrebiteľky druhú vadu dopísala ručne, ale len na kópiu, ktorá mala ísť
dodávateľovi. Dňa 07.03.2019 bol na I SOI v Nitre doručený e-mail od účastníka konania,
v prílohe ktorého zaslal fotokópiu potvrdenia o uplatnení reklamácie č. 1505/2018 zo dňa
07.10.2018, ktoré malo ísť dodávateľovi. Predmetné potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré
malo ísť dodávateľovi, obsahuje ručne dopísanú vadu – „odtrhnuté pútko”.
V čase kontroly dňa 22.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri došetrení podnetu
č. 778/2018 zistené, že účastník konania ako predávajúci nevybavil reklamáciu, ktorú si
spotrebiteľka uplatnila osobne dňa 07.10.2018 na detský fusak Concord COCO973, a to v časti
„odtrhnuté pútko”, v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V čase kontroly dňa
22.03.2019 predávajúci predložil doklad – Vybavenie reklamácie č.:1505/2018 zo dňa
08.11.2018, ktorý bol spotrebiteľke vydaný spotrebiteľke dňa 08.11.2018, v deň keď sa osobne
dostavila do prevádzkarne. Spotrebiteľka potvrdila svojim podpisom prevzatie dokladu –
Vybavenie reklamácie č.:1505/2018 zo dňa 08.11.2018, ktorého fotokópia tvorí prílohu č. 1
inšpekčného záznamu zo dňa 22.03.2019. V doklade o vybavení reklamácie – Vybavenie
reklamácie č.:1505/2018 zo dňa 08.11.2018 je uvedené: „Popis závady: Zips sa rozchádza,
nedrží skúšaný na predajni, Spôsob vybavenia: Zamietnutie, Poznámka k vybaveniu:
Reklamácia bola zamietnutá, vada sa neprejavila.” Z uvedeného vyplýva, že predávajúci sa
vyjadril len k vade „Zips sa rozchádza, nedrží skúšaný na predajni”. Predávajúci sa nevyjadril
k druhej ručne dopísanej vade „odtrhnuté pútko”, uvedenej v potvrdení o uplatnení reklamácie
č. 1505/2018 zo dňa 07.10.2018, ktoré bolo zaslané dodávateľovi.
K tomu správny orgán uvádza, že účastník konania bol povinný dodržať zákonom o ochrane
spotrebiteľa požadovaný postup pri vybavovaní reklamácie spotrebiteľky č. 1505/2018 zo dňa
07.10.2018. Účastník konania porušil povinnosť uloženú zákonom o ochrane spotrebiteľa tým,
že nevybavil reklamáciu zo dňa 07.10.2018 na detský fusak Concord COCO973, v zákonnej
lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, a to v časti „odtrhnuté pútko”. Podľa § 18 ods. 4 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo
ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach
podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv
spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď,
v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť
aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0035/04/19 zo dňa 23.05.2019 do jeho elektronickej schránky.
Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
10.06.2019, nakoľko uplynula úložná lehota s fikciou doručenia.
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 22.03.2019 zástupkyňa vedúcej
prevádzkarne p. K. K. prítomná pri kontrole uviedla, že berie na vedomie, oboznámi vedenie.
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.
Zodpovednosť účastníka konania je v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. 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.
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.
Účastník konania bol upovedomený listom zo dňa 27.06.2019, naše č. 1535/04/19, že
rozhodnutie nebude vydané v lehote do 30 dní od začatia správneho konania, ale bude vydané
v lehote do 60 dní od začatia správneho 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 22.03.2019, 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 vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa

uplatnenia si reklamácie. Nedodržaním tejto povinnosti účastník konania znížil rozsah práv
spotrebiteľa priznaný mu zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Nesplnením povinnosti, vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 4 zákona o ochrane
spotrebiteľa, bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie spôsobom
ustanoveným zákonom. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými zákonnými ustanoveniami.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že účastník konania ako
predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky vybavovania
reklamácií, 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/0045/04/19

V Nitre dňa 25. 07. 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:

Magdaléna Marková Boutigue Elegancia
Jesenského 269, 955 01 Práznovce
33 138 591
Dámsky textil Elegancia, M. R. Štefánika 3512, Topoľčany

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 01. 02. 2019 , pri kontrole spotrebiteľského
podnetu č. 45/2019, bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého
bol zakúpený 1 ks dámska blúzka á 34,99 €/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 § 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 01. 02. 2019, pri kontrole spotrebiteľského podnetu
č. 45/2019, bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1449,27 €, ktoré neboli žiadnym
spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzom jazyku – 3 ks dámske rifľové nohavice RAW
dream á 79,99 €/ks, 3 ks dámske nohavice Esparanto love á 79,99 €/ks, 3 ks dámske nohavice
Borowiecki á 69,99 €/ks, 4 ks dámske nohavice ZERMOD á 79,99 €/ks, 2 ks dámske
nohavice Viadellerose á 79,99 €/ks, 4 ks dámske nohavice Miko á 69,99 €/ks,

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 01. 02. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Dámsky textil Elegancia, M. R. Šteánika 3512, Topoľčany.
V čase kontroly dňa 01. 02. 2019, pri kontrole spotrebiteľského podnetu č. 45/2019, bol vo
vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené – 1 ks dámska
blúzka á 34,99 €/ks, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením
kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii
spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
V čase kontroly dňa 01. 02. 2019, pri kontrole spotrebiteľského podnetu č. 45/2019, bolo vo
vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 6 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 1449,27 €, ktoré neboli žiadnym spôsobom označené informáciou
o materiálovom zložení výrobku v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzom
jazyku:
- 3 ks dámske rifľové nohavice RAW dream á 79,99 €/ks, spolu 239,70 € – materiálové zloženie
na výrobku uvedené 97℅ cotton, 3℅ elastan v anglickom jazyku, v štátnom jazyku sa
nenachádzalo žiadnym spôsobom,
- 3 ks dámske nohavice Esparanto love á 79,99 €/ks, spolu 239,70 € - materiálové zloženie na
výrobku uvedené 60℅ ryon, 34℅ Polyester, 6℅ elastan v anglickom jazyku, v štátnom jazyku
sa nenachádzalo žiadnym spôsobom
- 3 ks dámske nohavice Borowiecki á 69,99 €/ks, spolu 209,97 € - materiálové zloženie na
výrobku uvedené 85℅ polyester, 12℅ bawelna, 3℅ elastan v poľskom jazyku, v štátnom
jazyku sa nenachádzalo žiadnym spôsobom
- 4 ks dámske nohavice ZERMOD á 79,99 €/ks, spolu 319,96 € - materiálové zloženie na
výrobku uvedené 60℅ cotton, 35℅ polyester, 5℅ elastan v anglickom jazyku, v štátnom jazyku
sa nenachádzalo žiadnym spôsobom
- 2 ks dámske nohavice Viadellerose á 79,99 €/ks, spolu 159,98 € - materiálové zloženie na
výrobku uvedené 80℅ cotton, 15℅ Polyester, 5℅ Elastan v anglickom jazyku, v štátnom
jazyku sa nenachádzalo žiadnym spôsobom
- 4 ks dámske nohavice Miko á 69,99 €/ks, spolu 279,96 € - materiálové zloženie na výrobku
uvedené 60℅ bawelna, 35℅ nylon, 5℅ Elastan v anglickom jazyku, v štátnom jazyku sa
nenachádzalo žiadnym spôsobom
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 13 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá
v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie
uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 30. 05. 2019,
č. P/0045/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na jeho adresu miesta
podnikania. Tento list účastník konania prevzal, bol mu doručený dňa 04. 06. 2019.

Listom zo dňa 27. 06. 2019, naša značka 1545/04/19 bolo účastníkovi konania oznámené,
že rozhodnutie v predmetnej právnej veci nebude vydané v lehote 30 dní od začatia správneho
konania, ale bude vydané v lehote 60 dní od 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.
Účastník konania sa k zisteným nedostatkom vyjadril vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom
zázname zo dňa 01. 02. 2019, kde uviedol, že zistené nedostatky budú odstránené v čo
najkratšom čase.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí následné odstránenie zistených
nedostatkov, ako aj uskutočnenie 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 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. 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.
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 § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania
iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto
dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích
jednotkách.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi, alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo
informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu

dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno
označiť.
Správny orgán ďalej uvádza, že predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané
textilné výrobky boli zreteľne označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle
osobitného právneho predpisu – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje
smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES. V zmysle čl. 14.1 vyššie cit. nariadenia sa textilné výrobky označujú etiketou
alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu.
Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné
a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. Podľa čl. 16.3 vyššie cit. nariadenia
označenie etiketou alebo iné označenia sú v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu,
na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý
členský štát nestanoví inak. Zároveň podľa čl. 3.1 písm. g) vyššie cit. nariadenia označenie
etiketou je umiestnenie požadovanej informácie na textilný výrobok pripevnením etikety
a podľa čl. 3.1 písm. h) cit. nariadenia iné označenie je uvedenie požadovanej informácie
priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením, alebo
akoukoľvek inou technológiou aplikácie.
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 01. 02. 2019, 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.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Správny orgán prihliadol pri určení výšky pokuty na to, že účastník konania nezabezpečil
preklad informácií o materiálovom zložení na vyššie špecifikovaných textilných výrobkoch

z cudzojazyčnej formy do kodifikovanej podoby štátneho jazyka. Pri kúpe textilného výrobku
je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z dôležitých informácií, preto
musí byť poskytnutá riadne a v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Materiálové zloženie
výrobkov je spotrebiteľmi zohľadňované práve aj z dôvodu alergií na rôzne materiály.
Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu bol charakter chýbajúcich
informácií a celková hodnota výrobkov, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú
povinnosť uviesť údaje v zmysle platných právnych predpisov, ktorá činí 1449,27 €, ako aj
zistený rozsah porušených povinností, keďže tento nedostatok bol zistený u 6 druhov výrobkov.
Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, ako i právo na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
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/0053/04/19

V Nitre dňa 25. 07. 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: BENATTI s. r. o.
sídlo: Družtevný rad 11, 943 01 Štúrovo
IČO: 45 660 549
prevádzka: Detské oblečenie benatti, Svätého Štefana 7, Štúrovo
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko v čase kontroly dňa
19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach na
webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého prevádzkovateľom je
účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis uvedené nasledovné: „b) Pre
uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24
mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť
reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení,
vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry”, čím účastník konania ako predávajúci
uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to nad rámec zákona, resp.
v rozpore s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle platnej právnej úpravy
spotrebiteľ nie je povinný uchovávať obal výrobku, a preto je požiadavka originálneho
balenia v súvislosti s uplatnením reklamácie kladená nad rámec zákona, a to v neprospech
spotrebiteľa – záručná doba sa vzťahuje na uplatnenie vád výrobku, nie jeho balenia, pričom
k tomu, aby spotrebiteľ mohol uplatniť zodpovednosť za vady kúpeného výrobku stačí, keď
preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predajcu a že je ešte v záruke, ďalej v čase
kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných
podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis uvedené
nasledovné: „e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté
jej riešením”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu, nakoľko uplatnenie reklamácie je zákonom garantované právo
spotrebiteľa a právna úprava spotrebiteľovi neukladá žiadne povinnosti v súvislosti
s úhradou nákladov vzniknutých pri jej vybavovaní či iných poplatkov, a to bez ohľadu na
jej výsledok, pričom v ustanovení § 18 ods. 6 nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. je výslovne
ustanovené, že bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa

vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením a v ustanovení § 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z., ak je výrobok zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia a zároveň v zmysle ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady,
a v čase kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy uvedené nasledovné: „a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej
činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak
koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do
nasledujúceho pracovného dňa. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa
vzťahujú nasledujúce podmienky: ... tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na
dobierku”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu, nakoľko predávajúci určuje, že spotrebiteľ má v prípade odstúpenia od
zmluvy zaslať tovar doporučene a poistený, pričom zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, takúto povinnosť kupujúcemu
pri odstúpení od zmluvy neukladá, pričom predávajúci nemôže podmieňovať právo
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy ukladaním podmienok, ktoré zákon nevyžaduje zaslať tovar vo forme doporučenej poistenej zásielky,
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorého
predávajúci nesmie používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko
v čase kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis
písm. d) Reklamácia uvedené nasledovné: „Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 30 dní
od začiatku reklamačného konania. V prípade, ak je nutné poslať tovar na posúdenie
reklamácie dodávateľovi, alebo výrobcovi, môže sa doba na vybavenie reklamácie predĺžiť,
čo bude zo strany predávajúceho oznámené kupujúcemu”, čím účastník konania porušil
zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená
podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán
v neprospech spotrebiteľa s ohľadom na § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedená podmienka obmedzuje
práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, keďže zákon o ochrane spotrebiteľa
v súvislosti s reklamačným konaním neuvádza žiadny dôvod, resp. podmienky, za splnenia
ktorých je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie, pričom v zmysle
§ 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní
reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný
poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia
spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia
reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu
výrobku za nový výrobok,

a v čase kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy uvedené nasledovné: „c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci
peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to
najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude
tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady”, čím účastník konania porušil zákaz používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, podmienka je v rozpore
s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, nakoľko predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,
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 1000,– € (slovom jedentisíc eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 19.02.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Detské oblečenie benatti, Svätého Štefana 7, Štúrovo.
Dňa 19.02.2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej
stránky www.benatti.sk obchodné podmienky a záložku Kontakty, ktoré tvoria prílohu č. 1
inšpekčného záznamu zo dňa 19.02.2019.
V čase kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis uvedené
nasledovné: „b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na
tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť
reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení,
vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry”, čím účastník konania ako predávajúci
uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, a to nad rámec zákona, resp. v rozpore
s ním, a to v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle platnej právnej úpravy spotrebiteľ nie
je povinný uchovávať obal výrobku, a preto je požiadavka originálneho balenia v súvislosti
s uplatnením reklamácie kladená nad rámec zákona, a to v neprospech spotrebiteľa – záručná
doba sa vzťahuje na uplatnenie vád výrobku, nie jeho balenia, pričom k tomu, aby spotrebiteľ
mohol uplatniť zodpovednosť za vady kúpeného výrobku stačí, keď preukáže, že výrobok bol
zakúpený u konkrétneho predajcu a že je ešte v záruke.
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 19.02.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis uvedené
nasledovné: „e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej
riešením”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho
dôvodu, nakoľko uplatnenie reklamácie je zákonom garantované právo spotrebiteľa a právna
úprava spotrebiteľovi neukladá žiadne povinnosti v súvislosti s úhradou nákladov vzniknutých
pri jej vybavovaní či iných poplatkov, a to bez ohľadu na jej výsledok, pričom v ustanovení
§ 18 ods. 6 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. je výslovne ustanovené, že bez ohľadu na

výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením a v ustanovení § 18
ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z., ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a zároveň v zmysle
ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, kupujúci má právo na úhradu
nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za
vady.
Taktiež bolo v čase kontroly dňa 19.02.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedené
nasledovné: „a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak koniec tohto obdobia
pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.
Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky: ...
tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku”, čím účastník konania ako
predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko predávajúci určuje,
že spotrebiteľ má v prípade odstúpenia od zmluvy zaslať tovar doporučene a poistený, pričom
zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, takúto
povinnosť kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy neukladá, pričom predávajúci nemôže
podmieňovať právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy ukladaním podmienok, ktoré zákon
nevyžaduje - zaslať tovar vo forme doporučenej poistenej zásielky.
Zároveň bolo v čase kontroly dňa 19.02.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Záruka, reklamácie a servis písm. d)
Reklamácia uvedené nasledovné: „Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 30 dní od začiatku
reklamačného konania. V prípade, ak je nutné poslať tovar na posúdenie reklamácie
dodávateľovi, alebo výrobcovi, môže sa doba na vybavenie reklamácie predĺžiť, čo bude zo
strany predávajúceho oznámené kupujúcemu”, čím účastník konania porušil zákaz používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď uvedená podmienka spôsobuje
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
s ohľadom na § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, nakoľko uvedená podmienka obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení
zodpovednosti za vady, keďže zákon o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s reklamačným
konaním neuvádza žiadny dôvod, resp. podmienky, za splnenia ktorých je predávajúci
oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie, pričom v zmysle § 18 ods. 4 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo
ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach
podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv
spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď,
v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť
aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
V čase kontroly dňa 19.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke takisto zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.benatti.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedené

nasledovné: „c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar
prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných
dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na
jeho náklady”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
nakoľko predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. a) a § 4 ods. 2
písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0053/04/19 zo dňa 13.06.2019 do jeho elektronickej schránky.
Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
30.06.2019, nakoľko uplynula úložná lehota s fikciou doručenia.
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 19.02.2019 konateľka účastníka konania
p. J. K. prítomná pri kontrole uviedla, že nedostatky odstránia.
K tomu správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je
kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo
vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch
v určenej lehote správu inšpektorátu. Táto skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre
zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený
v čase kontroly.
Ďalej správny orgán uvádza, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je
konštruovaný na absolútnej objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť), a preto sa účastník konania nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za kontrolou
zistené nedostatky poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. V prípade porušenia
ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. ide naviac o tzv. ohrozovacie správne delikty, kedy pre
naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, postačuje
riziko jeho vzniku. V danom prípade teda stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti
zodpovednou osobou, t. j. predávajúcim, došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto
zákonom.
Zároveň správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Podľa § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu,
predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa,
ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie
podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie
ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Podľa § 18 ods. 6 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím
len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno
od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace
s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného
posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.
Podľa § 18 ods. 7 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila,
je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na
odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady
odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova;
počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Podľa § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
V zmysle § 53 ods. 1 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“).
Podľa § 53 ods. 4 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä

ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti
za vady alebo zodpovednosti za škodu.
Podľa § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, má
kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv zo zodpovednosti za vady.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 19.02.2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,- €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri určení výšky pokuty
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu
a zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Následkom
protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov
poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy zvýšenú ochranu, nebol
z dôvodov porušenia povinností splnený. Ukladanie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho
dôvodu považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom stanovených povinností.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti
bez právneho dôvodu, a to v súvislosti s uplatňovaním práva zo zodpovednosti za vady
výrobkov, ako aj v súvislosti s uplatňovaním práva na odstúpenie od zmluvy
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené viacnásobné porušenie zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom
stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť značnú nerovnosť
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Správny orgán
zdôrazňuje, že spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok skúsenosti v danej oblasti
(v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad
jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní
dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho poškodiť. Požiadavka
ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch
je prevtelená do zákazu používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
pričom v predmetnom prípade nebola naplnená.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená
pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je

žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu
v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné
uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným
nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu
odradiť od protiprávneho postupu.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj,
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

