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/0089/04/19

V Nitre dňa 27. 08. 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:
Irma Farárová
miesto podnikania:
925 85 Neded 1303
IČO:
34 761 951
prevádzka:
Chovateľské potřeby, Žihárecká 747, 925 82 Tešedíkovo
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 10. 04. 2019 bolo vo
vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov
výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym spôsobom, jednotková cena
nebola inak vhodne sprístupnená – 300ml šampón pre psov EXPERT á 3,20 EUR, 150ml
kožný sprej Arpalit á 3,50 EUR, 250ml kožný sprej Arpalit á 4,50 EUR, 200 ml šampón pre
psov Champion pre srsť a kožu á 2,- EUR, 20 0ml šampón pre psov Champion antiparazitný
á 2,20 EUR, 230 g krmivo – vitamín Canvit Chondro Maxi á 10,80 EUR, 230 g krmivo –
vitamín Canvit Biocal Plus á 6,90 EUR, 60 g vitamín pre šteňa Fit Active á 3,40 EUR, 75 g
krmivo pre škrečkov á 1,30 EUR, 300 g sušené mlieko Panzi á 4,20EUR, 70 g krmivo pre
ryby Panzi á 3,90 EUR
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 10. 04. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Chovateľské potreby, Žihárecká 747, 925 82 Tešedíkovo .
V čase kontroly dňa 10. 04. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 11 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou
žiadnym spôsobom, jednotková cena nebola inak vhodne sprístupnená:
- 300 ml šampón pre psov EXPERT á 3,20 EUR

- 150 ml kožný sprej Arpalit á 3,50 EUR,
- 250 ml kožný sprej Arpalit á 4,50 EUR,
- 200 ml šampón pre psov Champion pre srsť a kožu á 2,- EUR,
- 200 ml šampón pre psov Champion antiparazitný á 2,20 EUR,
- 230 g krmivo – vitamín Canvit Chondro Maxi á 10,80 EUR
- 230 g krmivo – vitamín Canvit Biocal Plus á 6,90 EUR
- 60 g vitamín pre šteňa Fit Active á 3,40 EUR
- 75 g krmivo pre škrečkov á 1,30 EUR
- 300 g sušené mlieko Panzi á 4,20EUR
- 70 g krmivo pre ryby Panzi á 3,90 EUR
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 01. 08. 2019,
č. P/0089/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal a bol mu doručený dňa
07. 08. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Účastník konania sa k zistenému nedostatku vyjadril listom, ktorý bol na I SOI v Nitre
doručený dňa 15. 08. 2019. Vo vyjadrení uviedol, že zistené nedostatky boli odstránené.
K tomu správny orgán uvádza, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 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 zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe
objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci zodpovedá teda za plnenie
svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť)
alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol
porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania,
ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu
podnikateľskej činnosti. Zároveň chce správny orgán zdôrazniť, že Slovenská obchodná
inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale

stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania boli len tie výrobky, na ktoré sa táto
povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade s požiadavkou vyplývajúcou
z §14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní charakteru predmetných výrobkov
správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal účastník konania povinnosť ich
označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá za protiprávny skutkový stav zistený
dňa 10. 04. 2019 počas kontroly.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 10. 04. 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 zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej
cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre
spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok a umožňuje
mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený bol aj samotný
charakter porušenej povinnosti, vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných výrobkov, ktorá je
z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých faktorov. Správny
orgán zároveň prihliadol i na skutočnosť, že nedostatok týkajúci sa jednotkových cien bol
zistený u 11 druhov výrobkov, ako i na skutočnosť, že účastník konania prijal opatrenia na
odstránenie zisteného nedostatku.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, 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.
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/0090/04/19

V Nitre dňa 27. 08. 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:

Emília Šilhavá Gastro Kuchyňa
Dlhá 3, 949 01 Nitra
22 819 282
Gastro, Čakajovce 412

 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/200 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 28. 03. 2019 bolo zistené, že sa vo vyššie uvedenej
prevádzke v čase výkonu kontroly pri platobnom styku používalo meradlo – digitálna váha
značky Takal, model TSQ 128/94-069, serial no. 1191, ktoré nebolo overené platnou
úradnou značkou, čím účastník konania spotrebiteľovi neumožnil prekontrolovať si
správnosť údaju – hmotnosti predávaných jedál; váha bola opatrená neplatnou úradnou
značkou z roku 2005,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 28. 03. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Gastro, Čakajovce 412.
V čase kontroly dňa 28. 03. 2019 bolo zistené, že sa vo vyššie uvedenej prevádzke v čase
výkonu kontroly pri platobnom styku používalo meradlo – digitálna váha značky Takal, model
TSQ 128/94-069, serial no. 1191, ktoré nebolo overené platnou úradnou značkou, čím účastník
konania spotrebiteľovi neumožnil prekontrolovať si správnosť údaju – hmotnosti predávaných
jedál; váha bola opatrená neplatnou úradnou značkou. Do kontrolného nákupu bolo zakúpené
2 ks denné menu 2 á 3,60 EUR/ks.

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie §4 ods. 1 písm. a) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 01. 08. 2019,
č. P/0090/04/19, 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 07. 08. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K zisteným nedostatkom sa účastník konania vyjadril listom zo dňa 09. 08. 2019 doručenom
na I SOI v Nitre dňa 13. 08. 2019 v ktorom účastník konania uviedol, že zistený nedostatok ho
mrzí, ale pri všetkých povinnostiach prehliadli neplatné overenie. Okamžite po zistení
nedostatku uskutočnili nápravu a zabezpečili potrebné meradlo.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí dodatočné 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.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
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.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 28. 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 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie uvedenej
povinnosti 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 a nepoužíval 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.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý.
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 pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol i na skutočnosť, že zistený
nedostatok účastník konania odstránil, o čom predložil dôkaz.
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/0092/04/19

V Nitre dňa 27. 08. 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:

Kinga Klementová - METAL
947 01 Martovce 366
47 713 232
Železiarstvo METAL, Strekov 67

 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 19. 03. 2019 bolo zistené, že sa vo
vyššie uvedenej prevádzke v čase výkonu kontroly pri platobnom styku používalo dĺžkové
meradlo – meter drevený, ktorý nebol overený platnou úradnou značkou, bol overený len
neplatnou úradnou značkou; v prevádzkarni sa predávali výrobky na mieru, čím účastník
konania spotrebiteľovi neumožnil prekontrolovať si správnosť miery odpredávaných
výrobkov,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 19. 03. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Železiarstvo METAL, Strekov 67.
V čase kontroly dňa 19. 03. 2019 bolo zistené, že sa vo vyššie uvedenej prevádzke v čase
výkonu kontroly pri platobnom styku používalo dĺžkové meradlo – meter drevený, ktorý nebol
overený platnou úradnou značkou (posledné overenie dňa 03. 08. 2015), bol overený len
neplatnou úradnou značkou. V prevádzkarni sa predávali výrobky na mieru (3 druhy reťazí,
3 druhy lana, 2 druhy sieťky na hmyz), čím účastník konania spotrebiteľovi neumožnil
prekontrolovať si správnosť miery odpredávaných výrobkov.

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie §4 ods. 1 písm. a) vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 01. 08. 2019,
č. P/0092/04/19, 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 07. 08. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K zisteným nedostatkom sa účastník konania vyjadril e-mailom zo dňa 13. 08. 2019,
v ktorom účastník konania uviedol, že vedel o neplatnom overení meradla, a preto drevený
meter nebol používaný na predaj. Vyložený tovar na predaj, ako je napr. sieť proti komárom,
lano atď., bol preto predávaný len ako celý balík. Nový meter mal objednaný už 12. 03. 2019
od firmy VAMONT s. r. o. Ako majiteľka obchodu pri kontrole nebola a nemala možnosť
dokázať túto skutočnosť. Zároveň účastník konania preposlal potvrdzujúci e-mail od firmy
VAMONT s. r. o. za objednané tovary, ako drevený meter a váhu na počítanie kusov do 15 kg.
Takže to znamená, že účastník konania už nedostatok riešil, len firma ešte neprišla, lebo
objednávku vybavujú do 25. 03. 2019.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí dodatočné 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. V čase kontroly bola prítomná predavačka, ktorá v zázname svojím podpisom
jednoznačne potvrdila skutočnosti uvedené v inšpekčnom zázname, teda aj skutočnosť, že sa
v prevádzkarni predávali uvedené výrobky na metre. Z uvedeného dôvodu tvrdenie účastníka
konania, že sa výrobky predávali ako celý balík, považujeme za účelové, uvedené za účelom
zbavenia sa zodpovednosti za zistený nedostatok. Účastník konania nepredložil žiadny
relevantný dôkaz, ktorý by svedčil o pravdivosti jeho tvrdení. Skutočnosť, že už v čase kontroly
účastník konania pracoval na platnom overení meradla, nezbavuje účastníka konania
zodpovednosti za uvedený nedostatok.
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.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale

stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
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.
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. 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 66 400,00 €.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie uvedenej
povinnosti 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 tým, že nepoužíval 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.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý.
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 pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol i na skutočnosť, že zistený
nedostatok účastník konania odstránil, o čom predložil dôkaz.
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 k

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/0100/04/19

V Nitre dňa 28.08.2019

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: BIKE CENTRUM, s. r. o.
sídlo: Ul. P. O. Hviezdoslava 611/3, 934 01 Levice
IČO: 51 970 601
prevádzka: BIKE CENTRUM, Vojenská 2, Levice
 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 21.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.bike-centrum.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8.
Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie) v bode 8.33. uvedené
nasledovné: „Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako
využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1.
týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok
reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého
druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane”, 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 uplatnenie reklamácie je zákonom garantované
právo spotrebiteľa, preto je spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu - t. j. zodpovednosť
predávajúceho za vady v prípade, že nedošlo k uplynutiu záručnej doby a zároveň je
dôležité, aby bolo zachované spotrebiteľovo právo na preskúmanie reklamácie, pričom až
v priebehu reklamačného konania sa rozhodne či sa na reklamované vady vzťahuje záruka
alebo nie, teda o jej opodstatnenosti a v čase kontroly dňa 21.03.2019 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového
obchodu www.bike-centrum.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v bode 10.16. uvedené nasledovné: „V súlade s ust. § 7
ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú: ...predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí
tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom,
že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia
zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.”,

čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách, nakoľko v zmysle § 7 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, ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve
odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa a) prevzatia tovaru podľa
odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, b) uzavretia zmluvy
o poskytnutí služby alebo c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom zákon č. 102/2014 Z. z. taxatívne vymedzuje
prípady, v ktorých nemá spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy,
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti
na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorých predávajúci nesmie
používať nekalé obchodné praktiky, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom
za nekalú obchodnú praktiku sa v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z.,
okrem iného, považuje najmä klamlivé konanie, pričom v danom prípade ide o klamlivé
konanie – obchodnú praktiku, ktorá zapríčinila, alebo mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo
môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna
vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, nakoľko v čase kontroly
dňa 21.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach
na webovom sídle internetového obchodu www.bike-centrum.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5. Dodacie a platobné podmienky
v bode 5.4. uvedené nasledovné: „Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke
elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Rozmery, váha
a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho sú udávané výrobcom a môže sa odlišovať od skutočnosti o +- 1%
z uvádzanej hodnoty”, čím účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné
praktiky, a to klamlivým konaním v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje
alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa,
a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je
jeho vyhotovenie, nakoľko uvedené údaje o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku
potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii, pričom údaje
o hlavných znakoch výrobku musia byť dostatočne konkrétne a záväzné, nakoľko
spotrebiteľ sa na základe nich rozhoduje o kúpe daného výrobku, avšak poskytnutie takýchto
nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ
prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 600,– € (slovom šesťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 21.03.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – BIKE CENTRUM, Vojenská 2, Levice.

Dňa 21.03.2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej
stránky www.bike-centrum.sk obchodné podmienky a záložku Kontaktné údaje, ktoré tvoria
prílohu č. 1 inšpekčného záznamu zo dňa 21.03.2019.
V čase kontroly dňa 21.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.bike-centrum.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8. Reklamačný poriadok (záruka,
zodpovednosť za vady, reklamácie) v bode 8.33. uvedené nasledovné: „Oprávnenie
kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal
predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných
podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený
pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane”, 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 uplatnenie reklamácie je
zákonom garantované právo spotrebiteľa, preto je spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu t. j. zodpovednosť predávajúceho za vady, v prípade, že nedošlo k uplynutiu záručnej doby
a zároveň je dôležité, aby bolo zachované spotrebiteľovo právo na preskúmanie reklamácie,
pričom až v priebehu reklamačného konania sa rozhodne či sa na reklamované vady vzťahuje
záruka alebo nie, teda o jej opodstatnenosti.
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 21.03.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.bike-centrum.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
v bode 10.16. uvedené nasledovné: „V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: ...predaj
tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu
zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného
stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr.
zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.”, čím účastník konania porušil zákaz používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v zmysle § 7 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, ak predávajúci včas a riadne poskytol
spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ
je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa: a) prevzatia tovaru
podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, b) uzavretia zmluvy
o poskytnutí služby alebo c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom zákon č. 102/2014 Z. z. taxatívne vymedzuje
prípady, v ktorých nemá spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.
Taktiež bolo v čase kontroly dňa 21.03.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.bike-centrum.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5. Dodacie a platobné podmienky
v bode 5.4. uvedené nasledovné: „Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke
elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Rozmery, váha a iné
údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
sú udávané výrobcom a môže sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty”, čím
účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky, a to klamlivým konaním
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ
urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu
alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne

správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, nakoľko uvedené
údaje o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie
spotrebiteľa o obchodnej transakcii, pričom údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť
dostatočne konkrétne a záväzné, nakoľko spotrebiteľ sa na základe nich rozhoduje o kúpe
daného výrobku, avšak poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa
do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2
písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b) 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 zákona
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0100/04/19 zo dňa 06.08.2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 07.08.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 16.08.2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
kontrolóri našli chyby minimálneho rozsahu, ktoré boli bezodkladne v daný deň odstránené.
Vzhľadom na rozsah a povahu chýb, ktoré spočívali len v rozdielnej interpretácii slovíčok
nevidí účastník konania dôvod na postih a prosí o zhovievavosť, keďže sú mladý eshop, ktorý
funguje len 1 rok.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 21.03.2019 konateľ účastníka konania
p. P. P. prítomný pri kontrole uviedol, že eshop sa prerába, každú chvíľu bude spustený nový
eshop a chyby budú odstránené.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Posúdením obchodných podmienok zverejnených
na webovom sídle internetového obchodu www.bike-centrum.sk a ich porovnaním so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú obsah spotrebiteľských zmlúv
a ochranu spotrebiteľa (najmä zákon 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,
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, zákon
č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, v znení neskorších predpisov), bol v čase kontroly dňa 21.03.2019 jednoznačne
zistený rozpor vyššie špecifikovaných zmluvných podmienok uvádzaných v obchodných
podmienkach s platnými právnymi predpismi. Správny orgán má za to, že kontrola bola
vykonaná v súlade so zákonom 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 správny orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe
objektívnej zodpovednosti, a teda pri posudzovaní veci nemožno prihliadať na subjektívne
aspekty na strane účastníka konania. 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 prípade porušenia
ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa ide naviac o tzv. ohrozovacie správne delikty, kedy
pre naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku,
postačuje riziko jeho vzniku. V danom prípade teda stačí zistiť, že v dôsledku porušenia
povinnosti zodpovednou osobou, t. j. predávajúcim, došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa
chránených týmto zákonom. 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.
Správny orgán pozitívne hodnotí následné odstránenie zistených nedostatkov, avšak
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej
vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z., 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 teda nie je relevantným podkladom pre
zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený
v čase kontroly. Zároveň chce správny orgán zdôrazniť, že pokiaľ by orgán dozoru zistil, že
kontrolovaná osoba v určenej lehote uložené opatrenie nesplnila, resp. ho nesplnila vôbec, toto
konanie je vyhodnotené ako porušenie 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, za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 9 ods. 1 cit. zákona č. 128/2002 Z. z.
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. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
Podľa § 7 ods. 4 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. sa za nekalú obchodnú praktiku
považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna
obchodná praktika podľa § 9.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., obchodná praktika sa považuje
za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným
znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo,
servis zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum
výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo,
špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo
výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte.
Podľa § 7 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, ak
predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy
uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Podľa § 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.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 21.03.2019, 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 zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách a zákazu používať nekalé obchodné praktiky. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené viacnásobné porušenie zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom
stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť značnú nerovnosť
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ v dobrej
viere uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie
a ponúkané služby koná profesionálne a so znalosťou ponúkaných služieb, čo zodpovedá
poctivému prístupu v podnikaní a dodržiavaniu odbornej starostlivosti zo strany účastníka
konania vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej
strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola
naplnená.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na porušenie práv spotrebiteľa pri
nedodržaní zákazu použitia nekalých obchodných praktík, a to klamlivým konaním v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu, alebo
môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo
vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, čím bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa priznaný mu zákonom č. 250/2007 Z. z. Správny orgán pristúpil k určeniu výšky
postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa
u obchodných podmienok, ktoré sa nachádzali na internetovej stránke www.bike-centrum.sk,
ako aj po prihliadnutí na skutočnosť, že obsah týchto podmienok spotrebiteľ podstatným

spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok skúseností v danej
oblasti, v porovnaní s predávajúcim, nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný
dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva.
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 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

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/0101/04/19

V Nitre dňa 28.08.2019

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: OPTIKA RICHTÁRECH A TINA s. r. o.
sídlo: 951 02 Pohranice 90
IČO: 46 946 217
prevádzka: Očná optika TINA, Štefánikova trieda 18, Nitra
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti
na ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať právo
na uplatnenie reklamácie, nakoľko v čase kontroly dňa 27.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej
prevádzke pri prešetrení podnetu č. 100/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci
upieral spotrebiteľke právo na uplatnenie si reklamácie, nakoľko reklamáciu na okuliare,
ktorú si spotrebiteľka chcela uplatniť dňa 27.03.2019 za účasti inšpektorov I SOI v Nitre,
konateľ účastníka konania p. L. F. odmietol prijať so slovami „v žiadnom prípade”,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorého predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 27.03.2019 bol
vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 100/2019 vykonaný kontrolný nákup
– 1 ks šnúrka na okuliare á 1,50 €/ks, pri ktorom nebol vydaný doklad o kúpe výrobku
v žiadnej forme,
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 900,- € (slovom deväťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 27.03.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Očná optika TINA, Štefánikova trieda 18, Nitra.
V čase kontroly dňa 27.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 100/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci upieral spotrebiteľke právo na

uplatnenie si reklamácie, nakoľko reklamáciu na okuliare (zhotovené dňa 14.11.2018), ktorú si
spotrebiteľka chcela uplatniť dňa 27.03.2019 za účasti inšpektorov I SOI v Nitre, konateľ
účastníka konania p. L. F. odmietol prijať so slovami „v žiadnom prípade”. Karty týkajúce sa
predmetných okuliarov tvoria prílohu podnetu.
Zároveň bol v čase kontroly dňa 27.03.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení
podnetu č. 100/2019 vykonaný kontrolný nákup – 1 ks šnúrka na okuliare á 1,50 €/ks, pri
ktorom nebol vydaný doklad o kúpe výrobku v žiadnej forme.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti
na ustanovenie § 3 ods. 1; § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko
v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0101/04/19 zo dňa 06.08.2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 07.08.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.03.2019 konateľ účastníka konania
p. L. F. prítomný pri kontrole uviedol, že berie na vedomie.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, každý spotrebiteľ má právo na výrobky
a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie,
ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov
a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv
spotrebiteľa.
Spotrebiteľ, ktorý je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, je oprávnený v zmysle
Občianskeho zákonníka uplatňovať reklamáciu u predávajúceho, ktorý je nositeľom
zodpovednosti za vady predávaných výrobkov. Uplatnenie reklamácie je jednostranný právny
úkon, ktorého formálny postup sa riadi podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom
podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, ako aj nároky plynúce z uplatnenia
tohto práva spotrebiteľa sú predmetom úpravy v Občianskom zákonníku.
K porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je potrebné
uviesť, že z charakteru dokladu preukazujúceho kúpu výrobkov vyplýva, že má byť vydaný
bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny, k čomu pri kontrolnom nákupe nedošlo. Z hľadiska
miery zavinenia je dôležitá skutočnosť, že účastník konania nesie objektívnu zodpovednosť za
dodržiavanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov. Doklad o kúpe je
podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov. Absencia dokladu
o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu obsahu a hodnoty vykonaného nákupu.
Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi
predávajúcim a spotrebiteľom.

V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava,
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť
uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 27.03.2019, 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 zákazu upierať spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie
a povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. Následkom protiprávneho konania
bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že spotrebiteľke bolo
upreté zákonné právo spotrebiteľa, a to právo na uplatnenie reklamácie. Správny orgán vzal do
úvahy skutočnosť, že právo na uplatnenie reklamácie patrí medzi jedno z najdôležitejších práv
spotrebiteľa priznaných mu vyššie uvedeným zákonom č. 250/2007 Z. z. Správny orgán
pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do
práva spotrebiteľa, a to vo vzťahu k uplatneniu reklamácie. Správny orgán pri určení výšky
pokuty 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
uplatnenie reklamácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri
uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb. Absencia dokladu o kúpe neumožňuje
spotrebiteľovi dôslednú kontrolu obsahu a hodnoty vykonaného nákupu. Doklad o kúpe
osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim
a spotrebiteľom. Doklad o kúpe nesporne patrí medzi dôkazy s vysokou výpovednou hodnotou
o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, alebo poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne,
teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené
bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.

Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj,
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

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

Číslo: P/0106/04/19

V Nitre dňa 27. 08. 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:
prevádzkareň:

Peter Pálinkás – La casa
Hlavná 601/178, 946 32 Marcelová
11 899 131
Dámsky butik WE WOMEN, Župná 5, 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 26. 02. 2019
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup, do ktorého bolo zakúpené –
1 ks dámsky šál á 17,- EUR/ks, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI,
vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov);
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 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 26. 02. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 286,-EUR,
ktoré neboli žiadnym spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzom jazyku – 4ks dámska sukňa
fen-ka á 29,-EUR/ks, 2 ks dámsky šál á 17,-EUR/ks, 2 ks dámske legíny Bluoltre
á 22,-EUR/ks, 2 ks rifľová bunda á 46,-EUR/ks,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorého predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 26. 02. 2019 bol

vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks dámsky šál á 17,- EUR/ks,
pri ktorom nebol vydaný žiadny doklad o kúpe
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 šeťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 26. 02. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Dámsky butik WE WOMEN, Župná 5, Komárno..
V čase kontroly dňa 26. 02. 2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého bolo zakúpené – 1ks dámsky šál á 17,- EUR/ks, pričom predávajúci pred
uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol
inšpektorom SOI, vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom
(zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov);
V čase kontroly dňa 26. 02. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 286,-EUR, ktoré neboli
žiadnym spôsobom označené informáciou o materiálovom zložení výrobku v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzom jazyku:
- 4 ks dámska sukňa fen-ka á 29,-EUR/ks, spolu 116,-EUR – na výrobku nebolo uvedené
materiálové zloženie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym spôsobom:
- 2 ks dámsky šál á 17,-EUR/ks, spolu 34,-EUR – na výrobku bolo uvedené materiálové
zloženie 20℅ cotton, 80℅ viscose v anglickom jazyku, výrobok nebol označený materiálovým
zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka žiadnym spôsobom
- 2 ks dámske legíny Bluoltre á 22,-EUR/ks, spolu 44,-EUR - na výrobku bolo uvedené
materiálové zloženie 65℅ cotone, 35℅ polyester v talianskom jazyku a iných cudzojazyčných
mutáciách, výrobok nebol označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka žiadnym spôsobom
- 2 ks rifľová bunda á 46,-EUR/ks, spolu 92,-EUR - na výrobku bolo uvedené materiálové
zloženie 77℅ cotone, 21℅ poliestere, 2℅ elastomero v talianskom jazyku a v iných
cudzojazyčných mutáciách, výrobok nebol označený materiálovým zložením v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka žiadnym spôsobom
V čase kontroly dňa 26. 02. 2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks dámsky šál á 17,- EUR/ks, pri ktorom nebol vydaný žiadny doklad o kúpe .
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), §13,
§ 16 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 06. 08. 2019,
č. P/0106/04/19, zasielané oznámenie o začatí správneho konania na adresu miesta podnikania
účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal a bol mu doručený dňa 08. 08. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.

K zisteným nedostatkom sa vyjadrila konateľka vo svojej vysvetlivke v inšpekčnom
zázname zo dňa 26. 02. 2019 kde uviedla, že nedostatky odstránia. Predavačka p. C. vo svojej
vysvetlivke v inšpekčnom zázname uviedla, že doklad zabudla vydať.
K tomu správny orgán uvádza, že pozitívne hodnotí odstránenie zistených nedostatkov.
Zároveň uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou účastníka
konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je kontrolovaná osoba
povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite
nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote
správu inšpektorátu. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou kontrolovaného
subjektu, možno na túto skutočnosť prihliadať pri stanovení výšky pokuty, no nemá žiadny
vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.
Z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti je rozhodujúci stav zistený v čase
kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že uvedené skutočnosti pokladá za subjektívne, ktoré nemajú
vplyv na zodpovednosť účastníka konania, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa je
koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci
zodpovedá teda za plnenie svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na
zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo.
Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Prevzatím tovaru na jednaj strane a prevzatím peňazí na druhej strane došlo ku kúpe výrobku
zakúpeného do kontrolného nákupu, pričom zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá
predávajúcemu povinnosť vydať doklad o kúpe, čo v danom prípade nebolo dodržané.
Vydaním dokladu o kúpe sa rozumie jeho fyzické odovzdanie spotrebiteľovi, aby mal reálnu
možnosť sa s ním oboznámiť a uschovať ho pre prípad potreby. Predávajúci má doklad o kúpe
vydať bezprostredne po zaplatení, resp. spolu s vrátením zaplateného preplatku bez toho, aby
jeho vydanie musel kupujúci osobitne žiadať.
Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú
z príslušných právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti. Zároveň
chce správny orgán zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva,
nie tvorby práva.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie,
ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho
stavu zo strany účastníka konania.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.

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.
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 26. 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 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),
vydávať doklad o kúpe a predávať výrobky s údajmi v zmysle platných právnych predpisov.
Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými
ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane

spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné,
transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Absenciou informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom došlo k porušeniu práva spotrebiteľa na
informácie.
Správny orgán 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 informácií pri
ktorých si účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť a celková hodnota výrobkov,
u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí 286,- EUR, ako aj zistený rozsah porušených
povinností, keďže nedostatky boli zistené u 4 druhov výrobkov z celkovo 75 druhov
kontrolovaných výrobkov.
Nevydaním dokladu o kúpe si spotrebiteľ nemohol skontrolovať správnosť účtovania
nákupu. Pri posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená aj dôležitosť dokladu o kúpe, ako aj
skutočnosť, že doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti
za vady výrobkov. Absencia dokladu o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu
obsahu a hodnoty vykonaného nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej
zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom a je dôkazom kúpy výrobku
u daného predávajúceho.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, ochranu ekonomických záujmov nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán 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/0077/04/19

V Nitre dňa 28. 08. 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: Kristína Závodská
miesto podnikania: 925 82 Tešedíkovo 1441
IČO: 50 298 526
prevádzka: Odevy - textil ZK Style, 925 82 Tešedíkovo 162
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci musí
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby
výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 10.04.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov – 3 ks dámska
kabelka Alexia á 24,00 €, 1 ks dámska kabelka INT.COMPANY á 24,00 €, 1 ks dámska
kabelka žltá ERICK á 31,00 €, 1 ks dámska kabelka Silvia ROSA á 31,00 €, 1 ks dámska
kabelka Angelo á 23,00 €, 1 ks dámska kabelka Maria C. á 31,00 €, v celkovej hodnote
212,- €, ktoré neboli označené údajmi o spôsobe ošetrovania a údržby žiadnym spôsobom,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 10.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Odevy - textil ZK Style, 925 82 Tešedíkovo 162.
V čase kontroly dňa 10.04.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 212,- €, ktoré neboli
označené údajmi o spôsobe ošetrovania a údržby žiadnym spôsobom.
Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 3 ks dámska kabelka Alexia á 24,00 € – spolu 72,00 €/EÚ,
- 1 ks dámska kabelka INT.COMPANY á 24,00 € – spolu 24,00 €/EÚ,
- 1 ks dámska kabelka žltá ERICK á 31,00 € – spolu 31,00 €/EÚ,
- 1 ks dámska kabelka Silvia ROSA á 31,00 € – spolu 31,00 €/EÚ,

-

1 ks dámska kabelka Angelo á 23,00 € – spolu 23,00 €/EÚ,
1 ks dámska kabelka Maria C. á 31,00 € – spolu 31,00 €/EÚ.

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 12 ods. 2 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 16.07.2019,
č. P/0077/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 23.07.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na
I SOI v Nitre doručený dňa 25.07.2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
chybu si uvedomuje. Po dohode s inšpektormi SOI už v poobedných hodinách všetko doplnil
podľa upozornenia. Účastník konania si preto myslí, že ako SOI aj on by mali nájsť spoločné
riešenie pri odstraňovaní nedostatkov. Účastník konania tvrdí, že ho prekvapilo správne
konanie. Podotýka, že sa snaží všetko dodržiavať podľa zákona, ale sú len ľudia a robia chyby.
Zároveň účastník konania ešte raz zaslal doklad o nadobudnutí kontrolovaného tovaru.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 10.04.2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že návod ihneď doplní.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na
princípe objektívnej zodpovednosti, a teda pri posudzovaní veci nemožno prihliadať na
subjektívne aspekty na strane účastníka konania. Účastník konania 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. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej
podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu
spotrebiteľa, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.
K odstráneniu zistených nedostatkov správny orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je kontrolovaná
osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania –
dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- EUR. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu
odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod. V zmysle čl. 2 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na základe ústavy, v jej

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom prípade zákon o ochrane
spotrebiteľa.
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.
Účastník konania bol upovedomený listom zo dňa 08.08.2019, naše č. 1918/04/19, 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 10.04.2019, 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 zabezpečiť, aby predávaný výrobok bol zreteľne
označený údajmi o spôsobe údržby výrobku. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie
práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že absolútnou prioritou
pre spotrebiteľov je ochrana ich zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, pričom
účastník konania svojím konaním tým, že nezabezpečil označenie vyššie špecifikovaných
výrobkov údajmi o spôsobe ošetrovania a údržby žiadnym spôsobom, porušil svoje povinnosti
a ohrozil spotrebiteľovi právo na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických záujmov
spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnym ošetrovaním a údržbou výrobku. Pri určovaní výšky
postihu bol zohľadnený charakter informácií, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju
zákonnú povinnosť a celková hodnota výrobkov s nedostatkami, ktorá činí 212,- €, ako aj
zistený rozsah porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené u 6 druhov výrobkov.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta
uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu

funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj,
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

