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: D/0115/04/19

V Nitre dňa 08. 10. 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, § 14 ods. 1 písm. c)
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, 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: INOVA-SK, s. r. o.
sídlo: Jelenecká 45/A, 949 01 Nitra
IČO: 46 776 290
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
– v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré
od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, nakoľko v čase kontroly dňa 10. 04. 2019
bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu
č. 58/2019 zistené, že spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, ktorú uzavrel s účastníkom konania
na diaľku (Objednávka č. LN0000057 zo dňa 12. 11. 2018, tovar: Biela komoda Baltic,
v celkovej hodnote 413,- €), a to e-mailom zo dňa 16. 11. 2018, avšak účastník konania
nevrátil spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pričom účastník konania vrátil spotrebiteľovi
sumu 413,- € zaplatenú za tovar, ale to až dňa 12. 12. 2018,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 15 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. a) zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 350,– € (slovom tristopäťdesiat eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 10.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, kde sa dostavil konateľ
p. Ivan S.
V čase kontroly dňa 10. 04. 2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 58/2019 zistené, že spotrebiteľ si cez internetovú stránku
www.laurendesign.sk objednal tovar – Biela komoda Baltic, v celkovej hodnote 413,- €. Prílohu

podnetu tvorí objednávka č. LN0000057 zo dňa 12. 11. 2018 a fotokópia faktúry
č. 2018/201800052 s dátumom vystavenia 12. 11. 2018 na sumu 413,- €. Dňa 13. 11. 2018
spotrebiteľ uhradil faktúru bankovým prevodom (platobný príkaz na úhradu zo dňa 13. 11. 2018
tvorí prílohu podnetu). E-mailom zo dňa 14.11.2018 účastník konania informoval spotrebiteľa
o nedostupnosti objednaného tovaru a ponúkol mu alternatívne možnosti iných výrobkov
(predmetný e-mail tvorí prílohu podnetu). Spotrebiteľ odpovedal účastníkovi konania e-mailom
zo dňa 16. 11. 2018, že si z ponúknutých alternatív nevybral a žiada vrátiť uhradenú sumu
a zároveň e-mailom zo dňa 20. 11. 2018 zaslal účastníkovi konania číslo účtu, na ktorý mu má
vrátiť uhradenú sumu (predmetné e-maily tvoria taktiež prílohu podnetu).
V čase kontroly dňa 10. 04. 2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 58/2019 zistené, že spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, ktorú uzavrel
s účastníkom konania na diaľku (Objednávka č. LN0000057 zo dňa 12. 11. 2018, tovar: Biela
komoda Baltic, v celkovej hodnote 413,- €), a to e-mailom zo dňa 16. 11. 2018, avšak účastník
konania nevrátil spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pričom účastník konania vrátil spotrebiteľovi
sumu 413,- € zaplatenú za tovar, ale to až dňa 12. 12. 2018 (uvedené vyplýva z výpisu ČSOB
internet banking 24).
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona č. 102/2014 Z. z., citované
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako
predávajúci.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. D/0115/04/19 zo dňa 08. 08. 2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 12. 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 10. 04. 2019 konateľ účastníka konania
p. Ivan Svitek prítomný pri kontrole uviedol, že on ako predávajúci mal mylnú vedomosť
o zákonnej lehote na vrátenie finančných prostriedkov.
K tomu správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania ako predávajúceho bolo
v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Účastník konania ako
predávajúci, to znamená osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky ponuky
alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne,
teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Nevedomosť
o zákonných povinnostiach je subjektívnou skutočnosťou, ktorá nezbavuje účastníka konania
jeho objektívnej zodpovednosti za porušenie zákona č. 102/2014 Z. z.
Ďalej správny orgán uvádza, že vrátenie všetkých platieb spotrebiteľovi po uplynutí
zákonnej lehoty na ich vrátenie stanovenej v ustanovení § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona
č. 102/2014 Z. z., nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za spáchaný správny delikt
uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nakoľko následné odstránenie nedostatkov je
v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je
okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Rozhodujúca
je skutočnosť, že bol porušený vyššie cit. zákon č. 102/2014 Z. z..

Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., 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 § 7 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
Účastník konania bol upovedomený listom zo dňa 10. 09. 2019, naše č. 2169/04/19, 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 porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. uloží orgán dohľadu
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 2 písm. a)
zákona č. 102/2014 Z. z. pokutu od 300 do 16 500 eur.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. prihliadnuté na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej
alebo spôsobenej ujmy.
V prípade nedodržania maximálnej zákonom stanovenej lehoty na vrátenie všetkých platieb,
tak ako to stanovuje § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., dochádza k neoprávnenému
zadržiavaniu finančných prostriedkov spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ vynaložil na kúpu tovaru
a tým aj k ohrozeniu jeho ekonomických záujmov. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým ustanovením zákona. Súčasne správny
orgán prihliadol na dĺžku trvania protiprávneho stavu.
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.
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:

riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený 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/0068/04/19

V Nitre dňa 12.09.2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1 a § 4
ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Ing. Jiří Zlámal TEX
miesto podnikania: Mlynská 5, 949 01 Nitra
IČO: 40 237 338
prevádzka: Textil KORUNA, Mlynská č. 5, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 06.02.2019
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks Zimná čiapka
á 9,90 €/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 § 12 ods. 2 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, nakoľko v čase kontroly dňa 06.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 8 druhov výrobkov – 4 ks Dámske rifle DZIRE
á 23,00 €, 5 ks Dámske rifle P.O.P. SEVEN á 18,00 €, 25 ks Dámske legíny TINGBA
á 1,99 €, 3 ks Pánsky sveter JIA JIA á 9,90 €, 11 ks Pánska vesta JIA JIA á 9,90 €, 20 ks
Osuška á 3,50 €, 5 ks Dámske tepláky DUNAUONE á 6,90 €, 7 ks Dámske tepláky
DUNAUONE á 6,50 €, v celkovej hodnote 520,35 €, ktoré neboli označené informáciou
o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale iba v cudzojazyčnej
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 300,- € (slovom tristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 06.02.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil KORUNA, Mlynská č. 5, Nitra.
V čase kontroly dňa 06.02.2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks Zimná čiapka á 9,90 €/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).
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 06.02.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 8 druhov výrobkov v celkovej hodnote 520,35 €, ktoré
neboli označené informáciou o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
ale iba v cudzojazyčnej forme. Jednalo sa o nasledovné druhy výrobkov:
- 4 ks Dámske rifle DZIRE á 23,00 € – spolu 92,00 €/3K, materiálové zloženie uvedené na
výrobku: 98 % pamut, cotton, bawelna, 2 % spandex,
- 5 ks Dámske rifle P.O.P. SEVEN á 18,00 € – spolu 90,00 €/3K, materiálové zloženie
uvedené na výrobku v anglickom jazyku: 98 % cotton, 2 % elastane a v iných
cudzojazyčných mutáciách,
- 25 ks Dámske legíny TINGBA á 1,99 € – spolu 49,75 €/3K, materiálové zloženie uvedené
na výrobku: 95 % cotton, pamut, 5 % polyester, polieszter,
- 3 ks Pánsky sveter JIA JIA á 9,90 € – spolu 29,70 €/3K, materiálové zloženie uvedené na
výrobku v anglickom jazyku: 45 % wool, 35 % acrylic, 20 % cotton,
- 11 ks Pánska vesta JIA JIA á 9,90 € – spolu 108,90 €/3K, materiálové zloženie uvedené na
výrobku v anglickom jazyku: 45 % wool, 35 % acrylic, 20 % cotton,
- 20 ks Osuška á 3,50 € – spolu 70,00 €/3K, materiálové zloženie uvedené na výrobku
v anglickom jazyku: 100 % cotton,
- 5 ks Dámske tepláky DUNAUONE á 6,90 € – spolu 34,50 €/3K, materiálové zloženie
uvedené na výrobku v anglickom jazyku: 65 % cotton, 35 % polyester,
- 7 ks Dámske tepláky DUNAUONE á 6,50 € – spolu 45,50 €/3K, materiálové zloženie
uvedené na výrobku v anglickom jazyku: 65 % cotton, 35 % polyester.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) a § 13
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 27.06.2019,
č. P/0068/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol doručený späť na I SOI v Nitre dňa 23.07.2019
z dôvodu, že si adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote.
V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak nemožno doručiť
písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na
adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri,
v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa
podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie. Na základe vyššie uvedených skutočností sa za deň
doručenia vyššie cit. oznámenia o začatí správneho konania považuje deň 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.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 06.02.2019 účastník konania 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.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo
informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu
dozoru, alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno
označiť.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané textilné výrobky boli zreteľne
označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle osobitného právneho predpisu –
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27.septembra 2011 o názvoch
textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou
a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. V zmysle čl. 14.1 vyššie cit. nariadenia sa textilné
výrobky označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri
každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je
trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. Podľa
čl. 16.3 vyššie cit. nariadenia označenie etiketou alebo iné označenia sú v úradnom jazyku
alebo v jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu
pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak.
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, 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.
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.
Listom zo dňa 08.08.2019, naše č. 1920/04/19, bolo účastníkovi konania zaslané
upovedomenie, 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. Tento list bol doručený späť
na I SOI v Nitre dňa 04.09.2019 z dôvodu, že si adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 06.02.2019, 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)
a povinnosti uvádzať informácie podľa § 12 ods. 2 písomne v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených
dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty 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.
Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán prihliadol aj 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 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 520,35 €, ako aj zistený rozsah
porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené u 8 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

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/0111/04/19

V Nitre dňa 24. 09. 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: Peter Lencsés
miesto podnikania: Ceroviny 362, 951 24 Nové Sady
IČO: 47 751 525
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie spotrebiteľovi upierať právo na ochranu
jeho ekonomických záujmov, nakoľko v čase kontroly dňa 03. 04. 2019 bolo v priestoroch
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 9/2019 zistené, že
účastník konania ako predávajúci upieral spotrebiteľovi právo na ochranu jeho
ekonomických záujmov, nakoľko nezhotovil dielo – vykonanie stavebných prác (zateplenie
fasády), v lehote do 25.10.2016, uvedenej v zmluve o dielo, ktorú uzavrel účastník konania
so spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ uhradil účastníkovi konania dňa 22. 09. 2016 zálohu
vo výške 3000,- €,
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 800,– € (slovom osemsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 03. 04. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, kde sa dostavil podnikateľ
p. Peter Lencsés.
V čase kontroly dňa 03. 04. 2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 9/2019 zistené, že spotrebiteľ uzavrel s účastníkom konania
zmluvu o dielo, pričom predmetom zmluvy bolo vykonanie stavebných prác so začiatkom dňa
03. 10. 2016 a ich ukončením dňa 25. 10. 2016 v dohodnutej sume 5535,- €. (príloha podnetu).
Podľa zmluvy o dielo bola prevzatá účastníkom konania záloha za materiál vo výške 3000,- €.
Prílohu podnetu tvorí príjmový pokladničný doklad zo dňa 22. 09. 2016, dokladujúci prijatie
sumy 3000,- € účastníkom konania od spotrebiteľa. Ďalej prílohu podnetu tvorí „Dodatok

k zmluve o dielo zo dňa 22. 09. 2016 na zateplenie” (tento dodatok nie je podpísaný a účastník
konania sa k nemu nevedel vyjadriť – nepamätá si naň).
V čase kontroly dňa 03. 04. 2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 9/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci upieral
spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov, nakoľko nezhotovil dielo –
vykonanie stavebných prác (zateplenie fasády), v lehote do 25.10.2016, uvedenej v zmluve
o dielo, ktorú uzavrel účastník konania so spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ uhradil
účastníkovi konania dňa 22. 09. 2016 zálohu vo výške 3000,- €. Podľa vyjadrenia spotrebiteľa
k zhotoveniu diela neprišlo do určeného termínu ani do času zaslania podnetu. Podľa vyjadrenia
účastníka konania dielo nebolo realizované pre množstvo iných zákaziek a vplyvu počasia.
Ďalej podľa vyjadrenia účastníka konania sa so spotrebiteľom dohodol na splácaní zálohy.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 ods. 1 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 08. 08. 2019,
č. P/0111/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie cit. adresu miesta
podnikania účastníka konania. Tento list bol doručený späť na I SOI v Nitre dňa 04. 09. 2019
z dôvodu, že si adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote.
V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak nemožno doručiť
písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na
adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri,
v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa
podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie. Na základe vyššie uvedených skutočností sa za deň
doručenia vyššie cit. oznámenia o začatí správneho konania považuje deň 04. 09. 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 03. 04. 2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že zálohu vo výške 3000,- € spláca v mesačných splátkach na účet zákazníka,
pričom doklady o zaplatených splátkach pošle dodatočne do dvoch týždňov.
E-mailom zo dňa 13. 04. 2019 účastník konania zaslal na I SOI v Nitre doklady – platobné
príkazy na úhradu za obdobie od 13. 09. 2018 do 30. 03. 2019.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Správny orgán zdôrazňuje, 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. Pre posúdenie danej veci je teda relevantné, že k porušeniu zákona preukázateľne došlo
konaním, ktoré je popísané vyššie a ktoré je súčasťou popisu skutku v inšpekčnom zázname zo
dňa 03. 04. 2019, ako výsledku vykonanej kontroly. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa je povinný v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečiť si
plnenie všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov tak, aby
nedochádzalo k porušeniu zákona.
Zároveň správny orgán poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je
kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo

vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch
v určenej lehote správu inšpektorátu. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly.
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.
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.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 03. 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 zákazu upierať spotrebiteľovi právo na ochranu jeho
ekonomických záujmov. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď
nezhotovil dielo – vykonanie stavebných prác (zateplenie fasády), v lehote do 25. 10. 2016,
uvedenej v zmluve o dielo, ktorú uzavrel účastník konania so spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ
uhradil účastníkovi konania dňa 22. 09. 2016 zálohu vo výške 3000,- €. Správny orgán
prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa vyjadrený
v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na ochranu
ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že účastník konania ako
predávajúci je povinný v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky podmienky
podnikania, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
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/0117/04/19

V Nitre dňa 17.09.2019

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: Hana Szabová STANKY HAGO
miesto podnikania: 951 04 Veľký Lapáš 846
IČO: 50 195 000
 pre porušenie zákazu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko v čase kontroly dňa
17.04.2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj pri prešetrení
podnetu č. 118/2019 zistené, že v obchodných podmienkach na webovom sídle
internetového obchodu www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom je účastník
konania, bolo v časti Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené nasledovné:
„Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže
najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať
žiadosť na adresu info@predajnystanok.info alebo na tel. čísle ...”, čím účastník konania
ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko 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 stanovuje zákonnú lehotu na
odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní a v zmysle § 7
ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej
je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom v zmysle
§ 8 ods. 1 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od
zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči;
ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu
odstúpiť od zmluvy; spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa
prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci a v čase kontroly dňa 17.04.2019 bolo
v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019
zistené, že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti
Záruka, záručný list uvedené nasledovné: „Pri prebratí tovaru od kuriérskej spoločnosti
alebo z osobného odberu je kupujúci povinný hlásiť poškodenie obalu kuriérovi pri prevzatí
a spísať tlačivo že tovar prijímate s výhradou inak svojím podpisom pri prevzatí balíka
dávate súhlas, že balík prijímate bez výhrad a stávate sa majiteľom tovaru”, ďalej v časti
Prevzatie tovaru bolo uvedené nasledovné: „Kupujúci je oprávnený prekontrolovať
neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia

poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa; Na
základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci
odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky,
je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na
reklamovaných vadách mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase
jeho prevzatia” a ďalej v časti Prevzatie tovaru bolo uvedené nasledovné: „V prípade, že je
zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou (GLS)
protokol”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu, nakoľko ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri
jeho prevzatí kupujúcim môže mať len odporúčací charakter, keďže žiadny právny predpis
takúto povinnosť kupujúcemu neukladá,
 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 17.04.2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že v obchodných podmienkach na webovom
sídle internetového obchodu www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom je
účastník konania, bolo v časti Odstúpenie od zmluvy uvedené nasledovné: „1. Ak
predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci
povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote
14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim”, 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, nakoľko v zmysle § 4 ods. 3
druhá veta 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, predávajúci
nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený
na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach,
pričom zmena ceny neoprávňuje predávajúceho odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi;
v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky
spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť
spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné
náklady a poplatky,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 10 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
viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie,
nakoľko v čase kontroly dňa 17.04.2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že účastník konania ako
predávajúci neviedol evidenciu o reklamáciách,
u k l a d á

účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 17.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, kde sa dostavil p. Jaroslav G. –
splnomocnený na zastupovanie.
Dňa 17.04.2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej
stránky www.predajnystanok.info obchodné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 5 inšpekčného
záznamu zo dňa 17.04.2019.
V čase kontroly dňa 17.04.2019 bolo v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že v obchodných podmienkach na webovom
sídle internetového obchodu www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom je účastník
konania, bolo v časti Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené nasledovné: „Kupujúci
môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do
24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu
info@predajnystanok.info alebo na tel. čísle ...”, čím účastník konania ako predávajúci uložil
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko 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 stanovuje zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez
uvedenia dôvodu 14 dní a v zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ
odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy, pričom v zmysle § 8 ods. 1 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ
uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe
zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa
vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy; spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od
zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 17.04.2019 v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že v obchodných podmienkach na
webovom sídle internetového obchodu www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom
je účastník konania, bolo v časti Záruka, záručný list uvedené nasledovné: „Pri prebratí tovaru
od kuriérskej spoločnosti alebo z osobného odberu je kupujúci povinný hlásiť poškodenie obalu
kuriérovi pri prevzatí a spísať tlačivo že tovar prijímate s výhradou inak svojím podpisom pri
prevzatí balíka dávate súhlas, že balík prijímate bez výhrad a stávate sa majiteľom tovaru”,
ďalej v časti Prevzatie tovaru
bolo uvedené nasledovné: „Kupujúci je oprávnený
prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade
zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa;
Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci
odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je
povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na
reklamovaných vadách mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase
jeho prevzatia” a ďalej v časti Prevzatie tovaru bolo uvedené nasledovné: „V prípade, že je
zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou (GLS)
protokol”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho
dôvodu, nakoľko ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho
prevzatí kupujúcim môže mať len odporúčací charakter, keďže žiadny právny predpis takúto
povinnosť kupujúcemu neukladá.

Taktiež bolo v čase kontroly dňa 17.04.2019 v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že v obchodných podmienkach na
webovom sídle internetového obchodu www.predajnystanok.info, ktorého prevádzkovateľom
je účastník konania, bolo v časti Odstúpenie od zmluvy uvedené nasledovné: „1. Ak
predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo
z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný
o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto
bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu
už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia
o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim”, 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, nakoľko v zmysle § 4 ods. 3 druhá veta 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, predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok,
ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá
je v jeho prevádzkových možnostiach, pričom zmena ceny neoprávňuje predávajúceho
odmietnuť predať výrobok spotrebiteľovi; v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona
č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak
sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru, ako aj náklady
na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
Zároveň bolo v čase kontroly dňa 17.04.2019 v priestoroch Inšpektorátu SOI v Nitre pre
Nitriansky kraj pri prešetrení podnetu č. 118/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci
neviedol evidenciu o reklamáciách. Podľa vyjadrenia p. Jaroslava G., prítomného pri kontrole,
predávajúci si nevedie evidenciu reklamácií, pričom priebeh reklamácií je zaznamenávaný
formou e-mailových správ, ktoré tvoria aj prílohu podnetu.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 2
písm. c) a § 18 ods. 10 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/0117/04/19 zo dňa 08.08.2019 do jeho elektronickej schránky.
Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
25.08.2019, nakoľko uplynula úložná lehota s fikciou doručenia.
Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto
zákona.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.04.2019 prítomný pri kontrole p. Jaroslav
Goduš – splnomocnený na zastupovanie 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.
Ďalej správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou
účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je kontrolovaná
osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu. Táto skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre zbavenie
sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený v čase
kontroly.
Správny orgán zdôrazňuje, že zákon o ochrane spotrebiteľa je konštruovaný na absolútnej
objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), a preto sa
účastník konania nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za kontrolou zistené nedostatky
poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. V prípade porušenia ustanovení zákona
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.
Zároveň správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie
v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- €. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie
spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
V zmysle § 4 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný vo vzťahu
k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb
ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi
výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie
služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku, alebo

poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie
inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.
Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak:
a) predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b) viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov
alebo poskytovania služieb.
Podľa § 18 ods. 10 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia
o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe
vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) 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, je
predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky
spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť
spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2, alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty
a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu
primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie,
poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred,
skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide
o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje
spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred,
o spôsobe, akým sa vypočíta.
Podľa § 3 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., informácie uvedené v odseku 1 tvoria
neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných
strán.
Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., 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 § 7 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
V zmysle § 8 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže uplatniť právo na
odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe
zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa
vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu
odovzdal predávajúci.
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“).
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 17.04.2019, 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 zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a povinnosti viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Následkom
protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov
poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy zvýšenú ochranu, nebol
z dôvodov porušenia povinností splnený. Ukladanie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho
dôvodu považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom stanovených povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že účastník konania uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho
dôvodu tým, že si v obchodných podmienkach vymienil, že kupujúci môže zrušiť objednávku
e-mailom alebo telefonicky, pričom zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od
potvrdenia objednávky. Zákon č. 102/2014 Z. z. však stanovuje zákonnú lehotu na odstúpenie
od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní, pričom v zmysle § 7 ods. 5 zákona
č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014
Z. z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej
podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na
uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy; spotrebiteľ
môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal
predávajúci. Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že môže dôjsť k ujme spotrebiteľa
v prípade, ak predávajúci spotrebiteľa zaväzuje k spísaniu zisteného poškodenia tovaru,
nakoľko ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí
kupujúcim môže mať len odporúčací charakter, keďže žiadny právny predpis takúto povinnosť
kupujúcemu neukladá.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené porušenie zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom
stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť značnú nerovnosť
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Správny orgán
zdôrazňuje, že spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok skúsenosti v danej oblasti
(v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad
jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku môžu pri nedodržaní
dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho poškodiť. Požiadavka
ochrany spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch, je
prevtelená do zákazu používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
pričom v predmetnom prípade nebola naplnená.

Správny orgán vzal do úvahy aj skutočnosť, že povinnosťou predávajúceho je viesť
evidenciu o prijatých reklamáciách, čo v danom prípade nebolo splnené, pričom evidencia
o reklamáciách plní funkciu zdroja informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti
ohrozenia oprávnených záujmov spotrebiteľov v prípade výskytu vady výrobkov alebo služieb.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená
pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je
žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu
v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné
uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným
nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu
odradiť od protiprávneho postupu.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj,
a súčasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

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/0126/04/19

V Nitre dňa 12. 09. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák.
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Jakub Zlámal
miesto podnikania: 949 01 Nitra, Svätourbánska 47
IČO: 43 301 088
prevádzka: Textil KORUNA, Župná 56, Zlaté Moravce
kontrola vykonaná dňa 31. 05. 2019
 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 31. 05. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote
923,00 €, ktoré neboli zabezpečené údajmi o materiálovom zložení výrobkov
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 9 ks
dámska tunika spolu v cene 108,00 €, 3 ks dámska blúzka FASHION spolu v cene 33,00 €,
14 ks dámske ¾ nohavice R&J spolu v cene 182,00 €, 22 ks dámske nohavice R&J spolu
v cene 308,00 €, 7ks dámske šaty FASHION R&J spolu v cene 91,00 €, 7 ks dámske šaty
NEW COLLECTION spolu v cene spolu 126,00 €, 5 ks dámske šaty NEW COLLECTION
spolu v cene 75,00 €, ktoré neboli zabezpečené údajmi o materiálovom zložení výrobkov
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 31. 05. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil KORUNA, Župná 56, Zlaté Moravce.
V čase kontroly dňa 31. 05. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 923,00 €, ktoré neboli
zabezpečené údajmi o materiálovom zložení výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 9 ks dámska tunika spolu v cene 108,00 €, 3 ks
dámska blúzka FASHION spolu v cene 33,00 €, 14 ks dámske ¾ nohavice R&J spolu v cene
182,00 €, 22 ks dámske nohavice R&J spolu v cene 308,00 €, 7 ks dámske šaty FASHION R&J

spolu v cene 91,00 €, 7 ks dámske šaty NEW COLLECTION spolu v cene spolu 126,00 €, 5 ks
dámske šaty NEW COLLECTION spolu v cene 75,00 €, ktoré neboli zabezpečené údajmi
o materiálovom zložení výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Výrobky boli označené nasledovnými údajmi v cudzom jazyku:
- 9 ks dámska tunika spolu v cene 108,00 €, materiálové zloženie uvedené na výrobku
100% COTTON,
- 3 ks dámska blúzka FASHION spolu v cene 33,00 €, materiálové zloženie uvedené na
výrobku 100% COTTON,
- 14 ks dámske ¾ nohavice R&J spolu v cene 182,00 €, materiálové zloženie uvedené na
výrobku 70% RAYON, 25 % NYLON, 5% ELASTICO,
- 22 ks dámske nohavice R&J spolu v cene 308,00 €, materiálové zloženie uvedené na
výrobku 70% RAYON, 25 % NYLON, 5% ELASTICO,
- 7 ks dámske šaty FASHION R&J spolu v cene 91,00 €, materiálové zloženie uvedené
na výrobku 100% BAWELNA,
- 7 ks dámske šaty NEW COLLECTION spolu v cene spolu 126,00 €, materiálové
zloženie uvedené na výrobku 80% COTTON, 20% NYLON,
- 5 ks dámske šaty NEW COLLECTION spolu v cene 75,00 €, materiálové zloženie
uvedené na výrobku 80% COTTON, 20 % NYLON.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 13 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu
účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 27. 08. 2019,
naša zn. P/0126/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania na vyššie uvedenú
adresa miesta podnikania, kde mu bolo dňa 30. 08. 2019 poštou riadne doručené.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ďalej správny orgán poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je kontrolovaná
osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou
kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci musí zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi, alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo
informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu
dozoru, alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno
označiť.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby ním predávané textilné výrobky boli zreteľne
označené informáciami o ich materiálovom zložení v zmysle osobitného právneho predpisu –

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27.septembra 2011 o názvoch
textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou
a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. V zmysle čl. 14.1 vyššie cit. nariadenia sa textilné
výrobky označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri
každom sprístupnení na trhu.
Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné,
viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. Podľa čl. 16.3 vyššie cit.
nariadenia označenie etiketou alebo iné označenia sú v úradnom jazyku alebo jazykoch
členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa,
pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak.
V zmysle § 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.
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.
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 dňa 31. 05. 2019
a zaznamenaného v inšpekčnom zázname, 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.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že pri kúpe textilného výrobku
je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z dôležitých informácií, preto
musí byť poskytnutá riadne a v štátnom jazyku. Materiálové zloženie výrobkov je spotrebiteľmi
zohľadňované práve z dôvodu alergií na rôzne materiály.
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 923,00 €, ako aj zistený rozsah porušených
povinností, keďže nedostatky boli zistené spolu u siedmich druhoch výrobkov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Účastník
konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja
výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek
okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.

Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou 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/0156/04/19

V Nitre dňa 08.10.2019

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: minibikemania s. r. o.
sídlo: Na výhone 671/3, 908 77 Borský Mikuláš
IČO: 51 210 649
prevádzka: Predaj skútrov a náhradných dielov Minibikemania, Hlavná 422, Rišňovce
 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 považuje najmä klamlivé konanie ohľadne obchodnej
praktiky, ktorá akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu priemerného spotrebiteľa vo
vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho obchodný pôvod, nakoľko v čase kontroly
dňa 26.04.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 176/2019
zistené, že účastník konania uvádzal na internetovej stránke www.minibikemania.sk pri
popise výrobku – remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera, Aprilia, Vespa 50, kat.
číslo: VC 31103, výrobcu Bando a značka Bando bola uvedená aj na fotografii pri výrobku
(uvedené vyplýva z prílohy č. 1 k inšpekčného záznamu zo dňa 26.04.2019 vytlačenej dňa
17.04.2019 pri zadávaní nižšie uvedenej objednávky), pričom dňa 17.04.2019 si inšpektori
SOI pod fiktívnou identitou objednali prostredníctvom internetového obchodu
www.minibikemania.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, výrobok – 1 ks
remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera, Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103
á 6,95 €/ks, zvolili si osobný odber na predajni a platbu v hotovosti a následne sa dostavili
dňa 26.04.2019 na adresu odberného miesta Rišňovce 422, kde im bol objednaný výrobok
odovzdaný, avšak predmetný výrobok nebol označený žiadnou obchodnou značkou či
údajom, ktorý by odkazoval na výrobcu Bando a takýto údaj nebol uvedený ani na obale
výrobku, čím účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky formou
klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho obchodný pôvod,
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 26.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Predaj skútrov a náhradných dielov Minibikemania, Hlavná 422, Rišňovce.
V čase kontroly dňa 26.04.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 176/2019 zistené, že účastník konania uvádzal na internetovej stránke
www.minibikemania.sk pri popise výrobku – remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera,
Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103, výrobcu Bando a značka Bando bola uvedená aj na
fotografii pri výrobku (uvedené vyplýva z prílohy č. 1 k inšpekčného záznamu zo dňa
26.04.2019 vytlačenej dňa 17.04.2019 pri zadávaní nižšie uvedenej objednávky), pričom dňa
17.04.2019 si inšpektori SOI pod fiktívnou identitou objednali prostredníctvom internetového
obchodu www.minibikemania.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, výrobok –
1 ks remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera, Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103
á 6,95 €/ks, zvolili si osobný odber na predajni a platbu v hotovosti a následne sa dostavili dňa
26.04.2019 na adresu odberného miesta Rišňovce 422, kde im bol objednaný výrobok
odovzdaný, avšak predmetný výrobok nebol označený žiadnou obchodnou značkou či údajom,
ktorý by odkazoval na výrobcu Bando a takýto údaj nebol uvedený ani na obale výrobku, čím
účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky formou klamlivého konania
vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho obchodný pôvod. Predavač p. Ladislav
Talian ku kontrole predložil popis výrobku remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera,
Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103 vytlačený z www.minibikemania.sk v čase kontroly
(príloha č. 4 inšpekčného záznamu zo dňa 26.04.2019), kde pri popise je uvedený výrobca RMS
a jeho obchodná značka.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 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 zák. č. 250/2007 Z. z. je
predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0156/04/19 zo dňa 10.09.2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 11.09.2019.
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 20.09.2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že svoje
vyjadrenie a vysvetlenie situácie zaslal hneď po vykonaní kontroly - 30.04.2019. Účastník
konania na podanom vysvetlení trvá, pričom ho opätovne zaslal v prílohe.
K inšpekčnému záznamu sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol na I SOI v Nitre
doručený dňa 06.05.2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol, že zákazník si
v e-shope www.minibikemania.sk dňa 18.03.2019 objednal remeň na olejové čerpadlo,
katalógové číslo VC31103. V čase objednávky bol v e-shope pri tomto výrobku uvedený
výrobca Bando a priložený obrázok remeňa s označením Bando. Podľa účastníka konania mal
v minulosti ich dodávateľ pod týmto kódom označený remeň na olejové čerpadlo od výrobcu
Bando. Svedčí o tom viacero e-shopov, ktoré taktiež túto zmenu nezaregistrovali a stále
predávajú tento remeň s chybne uvedeným výrobcom, alebo obrázkom a kódom produktu
VC31103. V prílohe účastník konania priložil viacero odkazov na e-shopy, ktoré stále majú
uvedený tento chybný popis. Zároveň účastník konania podotkol, že jeho záujmom nebolo
zavádzať zákazníkov ani neoprávnene využívať logo a obrázky spoločnosti BANDO EUROPE
GmbH, len zaregistroval túto zmenu u dodávateľa. Zamestnanec, ktorý má na starosti balenie

objednávok z e-shopu, avšak nie je zodpovedný za e-shop, si preto túto chybu nevšimol.
V prípade, že zákazník nebol spokojný s objednaným tovarom, mohol využiť svoju zákonnú
možnosť vrátenia tovaru v zákonnej lehote. Do dnešného dňa tovar nevrátil. Ďalej účastník
konania uviedol, že dňa 17.04.2019 bola vytvorená v e-shope ďalšia objednávka na remeň na
olejové čerpadlo s katalógovým číslom VC31103, pričom bol zvolený osobný odber. Pri
chystaní objednávky si zamestnanec, ktorý má na starosti objednávať tovar od dodávateľov
a zároveň sa stará o objednávky s osobným odberom a tiež je zodpovedný za e-shop, všimol,
že obrázok a výrobca remeňa je chybne označený. Chyba bola zrejmá, lebo remene od výrobcu
BANDO EUROPE GmbH sú výrazne drahšie. Tento zamestnanec okamžite vykonal nápravu,
chybný záznam bol nahradený správnym znením, a preto v čase kontroly boli tieto údaje
správne. O tejto pôvodnej chybe na e-shope chcel účastník konania zákazníka informovať pri
preberaní tovaru. Dodal, že v súčasnosti má na webovej stránke www.minibikemania.sk okolo
10.000 položiek. Od svojho dodávateľa odoberá okrem iných produktov aj remene rôznych
výrobcov, zahŕňajúc aj spoločnosť BANDO EUROPE GmbH. Práve pri práci so sortimentom
od viacerých výrobcov vznikla táto neúmyselná chyba, ktorá bola medzičasom odstránená.
Záverom účastník konania poznamenal, že svojim vyjadrením nemá záujem poškodzovať iné
firmy, ktoré si rovnako neuvedomili zmenu tovaru od dodávateľa, ale vysvetliť ako k problému
s označením výrobcu a chybným uvedením obrázku prišlo. Tiež nemal v záujme vedome
klamať zákazníkov o výrobcovi remeňa.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené vyjadrenie nezbavuje účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán ešte raz
poukazuje na skutočnosť, že účastník konania uvádzal na internetovej stránke
www.minibikemania.sk pri popise výrobku – remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera,
Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103, výrobcu Bando a značka Bando bola uvedená aj na
fotografii pri výrobku, čo jednoznačne vyplýva z prílohy č. 1 k inšpekčného záznamu. Dňa
17.04.2019 si inšpektori SOI pod fiktívnou identitou objednali prostredníctvom internetového
obchodu www.minibikemania.sk vyššie špecifikovaný výrobok, zvolili si osobný odber na
predajni a platbu v hotovosti a následne sa dostavili dňa 26.04.2019 na adresu odberného
miesta Rišňovce 422, kde im bol objednaný výrobok odovzdaný. Predmetný výrobok však
nebol označený žiadnou obchodnou značkou či údajom, ktorý by odkazoval na výrobcu Bando,
a takýto údaj nebol uvedený ani na obale výrobku. Skutočnosť, že účastník konania vykonal
nápravu a chybný záznam bol nahradený správnym znením nezbavuje účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Zároveň je potrebné uviesť, že účastník konania
ako predávajúci zodpovedá za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona o ochrane
spotrebiteľa objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), ako aj bez ohľadu
na okolnosti, ktoré daný výsledok – porušenie zákona, spôsobili. Pre posúdenie danej veci je
teda relevantné, že k porušeniu zákona preukázateľne došlo konaním, ktoré je popísané vyššie
a ktoré je súčasťou popisu skutku v inšpekčnom zázname zo dňa 26.04.2019, ako výsledku
vykonanej kontroly. Kontrola bola vykonaná za účelom prešetrenia podnetu spotrebiteľa
č. 176/2019. Zároveň správny orgán dodáva, že účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa je povinný v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečiť si
plnenie všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov tak, aby
nedochádzalo k porušeniu zákona. Vzhľadom na uvedené považuje správny orgán postih
účastníka konania za porušenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7
ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa za opodstatnený.
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.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa 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) zákona o ochrane spotrebiteľa 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.
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 26.04.2019, 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 zákazu používať nekalé obchodné praktiky. Následkom
protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán prihliadol na to, že požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej
strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania nekalých
obchodných praktík, ktorý účastník konania svojim konaním porušil, a to formou klamlivého
konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho obchodný pôvod, nakoľko
účastník konania uvádzal na internetovej stránke www.minibikemania.sk pri popise výrobku –
remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera, Aprilia, Vespa 50, kat. číslo: VC 31103, výrobcu
Bando a značka Bando bola uvedená aj na fotografii pri výrobku, pričom dňa 17.04.2019
si inšpektori SOI pod fiktívnou identitou objednali prostredníctvom internetového obchodu
www.minibikemania.sk výrobok – 1 ks remeň na olejové čerpadlo pre Piaggio, Gilera, Aprilia,
Vespa 50, kat. číslo: VC 31103 á 6,95 €/ks, zvolili si osobný odber na predajni a platbu
v hotovosti a následne sa dostavili dňa 26.04.2019 na adresu odberného miesta Rišňovce 422,
kde im bol objednaný výrobok odovzdaný, avšak predmetný výrobok nebol označený žiadnou
obchodnou značkou či údajom, ktorý by odkazoval na výrobcu Bando a takýto údaj nebol
uvedený ani na obale výrobku. Používanie nekalej obchodnej praktiky pri konaní so
spotrebiteľom je závažným zásahom do práv spotrebiteľa chránených zákonom. Spotrebiteľ má
právo, aby bol pravdivo, správne a úplne informovaný o všetkých faktoroch, ktoré majú vplyv
na jeho rozhodovanie o kúpe produktu.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri určovaní výšky pokuty
prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré zistené porušenie povinnosti
spôsobili. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.

Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa umožňuje uložiť pokutu až do 66 400,- €. Vo sfére účastníka konania má uložená
pokuta plniť úlohu výchovnú a aj represívnu a postihovať protiprávne konanie, a preto je
žiaduce, aby bola citeľná aj v majetkovej sfére páchateľa deliktu. Nemôže sa jednať o sankciu
v zanedbateľnej výške, inak sa nedá predpokladať, že by splnila svoj účel. Súčasne je potrebné
uviesť, že uložená pokuta plní taktiež preventívnu úlohu, a to najmä vo vzťahu k ostatným
nositeľom totožných zákonných povinností (generálne pôsobenie), a musí tak mať aj silu
odradiť od protiprávneho postupu.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený 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/0167/04/19

V Nitre dňa 07. 10. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák.
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: ZÁHRADA A KVETY, s. r. o.
sídlo: 942 01 Šurany, Kútiky 1
IČO: 46 000 585
prevádzka: Záhradkárske potreby, Hul 84
kontrola vykonaná dňa 31. 05. 2019
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého je predávajúci
povinný pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nakoľko v čase kontroly dňa 31. 05. 2019
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup jedného balenia univerzálnej
rašeliny 20 L v cene 2,50 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI,
vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
označiť výrobok jednotkovou cenou, nakoľko v čase kontroly dňa 31. 05. 2019 bolo
vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzalo 7 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym
spôsobom, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 20 litrov substrát balkónová rašelina
v cene 2,80 €, 20 litrov substrát AGRO rododendróny v cene 4,90 €, 20 litrov substrát AGRO
okrasné dreviny v cene 3,90 €, 20 litrov univerzálna rašelina v cene 2,50 €, 80 litrov píniová
kôra v cene € 5,90, 250 litrov univerzálny substrát PROFI v cene 23,90 €, 50 litrov substrát
pre rododendróny FLORIMO v cene 7,90 €,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa

31. 05. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že účastník
konania ako predávajúci nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 350,– € (slovom tristopäťdesiat eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 31. 05. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Záhradkárske potreby, Hul 84.
V čase kontroly dňa 31. 05. 2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup jedného balenia univerzálnej rašeliny 20 L v cene 2,50 €, 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 31. 05. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 7 druhov výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou žiadnym spôsobom, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 20 litrov
substrát balkónová rašelina v cene 2,80 €, 20 litrov substrát AGRO rododendróny v cene
4,90 €, 20 litrov substrát AGRO okrasné dreviny v cene 3,90 €, 20 litrov univerzálna rašelina
v cene 2,50 €, 80 litrov píniová kôra v cene € 5,90, 250 litrov univerzálny substrát PROFI
v cene 23,90 €, 50 litrov substrát pre rododendróny FLORIMO v cene 7,90 €.
V čase kontroly dňa 31. 05. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 14a ods. 1,
§ 18 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2
písm. b) vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10. 09. 2019,
naša zn. P/0167/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) dňa 11. 09. 2019.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.

Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník
konania za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie a tiež bez ohľadu na to, či sa
jednalo o úmysel, alebo nedbanlivosť, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo,
pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje
prihliadať. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných
právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať
také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu
z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností,
vyplývajúcich z cit. zákona, nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov,
ktoré je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z. povinnosťou každej
kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval
do budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
V zmysle ustanovenia § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je
povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá
za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke

nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Správny orgán poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 31. 05. 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.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil aj skutočnosť, že účastník konania
neinformoval o jednotkovej cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi
dôležitou informáciou pre spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi
daný výrobok a umožňuje mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov.
Zohľadnený bol aj samotný charakter porušenej povinnosti, vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorý spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene
ponúkaných výrobkov, ktorá je z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným
z dôležitých faktorov. Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený spolu
u siedmich druhoch výrobkov.
Tým, že reklamačný poriadok nebol na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, došlo
ku zníženiu práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa
nemohol s ním oboznámiť. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola
zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu
v čase kontroly.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky

predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy odôvodnene a v adekvátnej výške.
Keďže správny orgán uložil pokutu 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:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený 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/0168/04/19

V Nitre dňa 08. 10. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1
zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: PT-MT s. r. o.
sídlo: 990 01 Veľký Krtíš, Železničná 846/12
IČO: 50 085 760
prevádzka: SAFARI BOUTIQUE, Hlavné námestie 4, Šahy
kontrola vykonaná dňa 04. 06. 2019,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 11 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
pri predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe údržby výrobkov, nakoľko v čase kontroly
dňa 04. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali 4 druhy výrobkov, ku ktorým nebol zabezpečený žiadnym spôsobom
a v žiadnom jazyku údaj o spôsobe údržby, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov –
2 páry dámske sandále SEA STAR á 24,90/pár, spolu v cene € 49,80, 2 páry dámske sandále
SEA STAR á 15,90/pár, spolu v cene € 31,80, 2 páry dámske sandále SEA STAR
á 13,90/pár, spolu v cene € 27,80, 1 pár dámske sandále SEA STAR á 14,90/pár, spolu v cene
€ 14,90,
 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 04. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku – 15 párov dámske sandále
COMER spolu v cene € € 328,50, ku ktorému nebol zabezpečený žiadnym spôsobom údaj
o spôsobe údržby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, iba v maďarskom jazyku,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 04. 06. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – SAFARI BOUTIQUE, Hlavné námestie 4, Šahy.

V čase kontroly dňa 04. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov, ku ktorým nebol zabezpečený žiadnym
spôsobom a v žiadnom jazyku údaj o spôsobe údržby, pričom išlo o nasledovné druhy
výrobkov – 2 páry dámske sandále SEA STAR á 24,90/pár, spolu v cene € 49,80, 2 páry dámske
sandále SEA STAR á 15,90/pár, spolu v cene € 31,80, 2 páry dámske sandále SEA STAR
á 13,90/pár, spolu v cene € 27,80, 1 pár dámske sandále SEA STAR á 14,90/pár, spolu v cene
€ 14,90.
V čase kontroly dňa 04. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku – 15 párov dámske sandále COMER spolu v cene
€ 328,50, ku ktorému nebol zabezpečený žiadnym spôsobom údaj o spôsobe údržby
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, iba v maďarskom jazyku.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 11 ods. 1, § 13, vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného
zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10. 09. 2019,
naša zn. P/0168/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) dňa 11. 09. 2019.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania vyjadril listom, ktorý bol
na I SOI v Nitre prostredníctvom mailu a aj elektronickej schránky doručený dňa 19. 09. 2019.
Vo svojom vyjadrení účastník konania nespochybnil zistený skutkový stav, pričom uviedol, že
sandále boli na prevádzku dodané iba začiatkom júna ako sezónny doplnkový tovar, a preto
neboli zabezpečené údaje o spôsobe údržby, čo si priznali, že bolo spôsobené ich chybou.
K tomu správny orgán uvádza, že dané vyjadrenie nezbavuje účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona, pričom 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 a nemá
žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav
zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinností
vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
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 § 11 ods.1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri predaji
informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej
služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania
a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné
s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný
zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.
V zmysle § 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.
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.
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 dňa 04. 06. 2019
a zaznamenaného v inšpekčnom zázname, 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.
Absolútnou prioritou pre spotrebiteľov je ochrana ich ekonomických záujmov a zdravia,
pričom účastník konania svojím konaním tým, že nezabezpečil k vyššie uvedeným výrobkom
údaje o spôsobe údržby výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, porušil svoje
povinnosti a ohrozil spotrebiteľovi právo na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických
záujmov spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnou údržbou výrobkov. Pri určovaní výšky
postihu bol zohľadnený charakter informácií pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju

zákonnú povinnosť, celková hodnota výrobkov s nedostatkami, ktorá činí spolu 452,80 €, ako
aj zistený rozsah porušených povinností, keďže nedostatky boli zistené u piatich druhoch
výrobkov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Účastník
konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja
výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek
okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj
a súčasne poverený 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/0170/04/19

V Nitre dňa 07. 10. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4
ods. 2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1
zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: KOVAX group, s. r. o.
sídlo: 941 37 Strekov 58
IČO: 46 557 075
prevádzka: Kúpeľňové štúdio HESTIA, Šurianska 10, Nové Zámky
kontrola vykonaná dňa 05. 06. 2019
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby najneskôr v posledný deň
doby spotreby stiahnuť z trhu, nakoľko v čase kontroly dňa 05. 06. 2019 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 81,50 €, ktoré boli po uplynutí doby spotreby, pričom
išlo o nasledovné druhy výrobkov – 4ks/315ml lepidlo na zrkadlá MASTER SIL á 5,90/ks
spolu v cene 23,60 €, dátum spotreby do 12/2018, 4ks/315ml neutrálny silikón MASTER
SIL á 5,90/ks spolu v cene 23,60 €, dátum spotreby na jednom kuse výrobku do 03/2017, na
dvoch kusoch do 09/2018 a na jednom kuse do 03/2019, 3ks/290ml lepidlo FIX ONE
MASTER SIL 9,50/ks spolu v cene 23,80 €, dátum spotreby do 03/2019, 1ks/750ml
montážna pena MASTER SIL á 5,80/ks, dátum spotreby do 05.04.2019,
 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 05. 06. 2019 bolo
vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou žiadnym spôsobom,
pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 500ml PULIRAPID čistiaci prostriedok pre
každodenné upratovanie kúpeľne, 500ml TEC MULTI CLEAN čistič, 600ml MASTER SIL
čistič spár, 280ml CERESIT CHOCOLATE C25 sanitárny silikón,
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 100,– € (slovom jednosto eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 05. 06. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Kúpeľňové štúdio HESTIA, Šurianska 10, Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 05. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 81,50
€, ktoré boli po uplynutí doby spotreby, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 4ks/315ml
lepidlo na zrkadlá MASTER SIL á 5,90/ks spolu v cene € 23,60, dátum spotreby do 12/2018,
4ks/315ml neutrálny silikón MASTER SIL á 5,90/ks spolu v cene € 23,60, dátum spotreby na
jednom kuse výrobku do 03/2017, na dvoch kusoch do 09/2018 a na jednom kuse do 03/2019,
3ks/290ml lepidlo FIX ONE MASTER SIL á € 9,50/ks spolu v cene € 23,80, dátum spotreby
do 03/2019, 1ks/750ml montážna pena MASTER SIL á € 5,80/ks, dátum spotreby do
05.04.2019.
V čase kontroly dňa 05. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli označené
jednotkovou cenou žiadnym spôsobom, pričom išlo o nasledovné druhy výrobkov – 500ml
PULIRAPID čistiaci prostriedok pre každodenné upratovanie kúpeľne, 500ml TEC MULTI
CLEAN čistič, 600ml MASTER SIL čistič spár, 280ml CERESIT CHOCOLATE C25
sanitárny silikón.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3, § 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 10. 09. 2019,
naša zn. P/0170/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania, kde mu bolo doručené dňa 11. 09. 2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že 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 a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia
zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase kontroly. Zodpovednosť účastníka konania
za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je objektívna.
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný najneskôr
v posledný deň doby spotreby stiahnuť výrobky z trhu, no v čase vyššie uvedenej kontroly sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali výrobky po dobe spotreby.

V zmysle ustanovenia § 14a ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je
povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.
S ohľadom na zistené neoznačenie výrobkov jednotkovými cenami je potrebné uviesť, že
predmetom kontroly a následne postihu účastníka konania neboli v súvislosti s označovaním
jednotkovou cenou všetky výrobky nachádzajúce sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľa, ale
len tie výrobky, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Inšpektori tak postupovali v súlade
s požiadavkou vyplývajúcou z § 14a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po preskúmaní
charakteru predmetných výrobkov správny orgán zastáva názor, že u týchto výrobkov mal
účastník konania povinnosť ich označenia aj jednotkovou cenou, a preto plne zodpovedá
za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly.
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.
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 05. 06. 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 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú
určenú dobu spotreby najneskôr v posledný deň doby spotreby a povinnosti označiť výrobky
jednotkovou cenou. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa
chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali 4 druhy vyššie špecifikovaných výrobkov v celkovej hodnote
vo výške 81,50 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený
na kvalite výrobkov pri ich použití. Výrobky po dobe spotreby strácajú na kvalite a na svojich
charakteristických vlastnostiach a kúpou takéhoto výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu
majetku spotrebiteľa, nakoľko by kúpil výrobok, ktorý nemá požadované vlastnosti, ktoré
spotrebiteľ právom očakáva.
Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania neinformoval o jednotkovej
cene predávaných výrobkov. Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre
spotrebiteľa, nakoľko mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok a umožňuje
mu tiež rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Zohľadnený bol aj samotný
charakter porušenej povinnosti vyplývajúcej z § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý
spočíval v neposkytnutí informácie o jednotkovej cene ponúkaných výrobkov, ktorá je
z hľadiska rozhodovania spotrebiteľa kúpiť výrobok jedným z dôležitých faktorov.
Prihliadnuté bolo na skutočnosť, že uvedený nedostatok bol zistený spolu u štyroch druhoch
výrobkov.
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý. Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky

zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy
odôvodnene a v adekvátnej výške.
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:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený 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/0171/04/19

V Nitre dňa 07. 10. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4
ods. 2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák.
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: DALEN, spol. s r. o.
sídlo: 927 01 Šaľa, Štúrova 855/2
IČO: 34 128 336
prevádzka: Lekáreň DALEN, Štúrova 855/2, Šaľa
kontrola vykonaná dňa 05. 06. 2019
 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 05. 06. 2019
bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný nákup jedného páru farebných
tenisiek v cene 34,50 €, pričom predávajúci pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením
kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom neposkytol inšpektorom SOI, vystupujúcim
v pozícii spotrebiteľov, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, nakoľko v čase kontroly dňa
05. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI zistené, že účastník
konania ako predávajúci nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 300,– € (slovom tristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 05. 06. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Lekáreň DALEN, Štúrova 855/2, Šaľa.

V čase kontroly dňa 05. 06. 2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup jedného páru farebných tenisiek v cene 34,50 €, 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 05. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil v žiadnej forme reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k), § 18 ods. 1
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 10. 09. 2019,
naša zn. P/0171/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list účastník konania prevzal v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) dňa 12. 09. 2019.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán uvádza, že zodpovednosť účastníka konania ako predávajúceho je v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník
konania za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie a tiež bez ohľadu na to, či sa
jednalo o úmysel, alebo nedbanlivosť, alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo,
pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje

prihliadať. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci musí spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných
právnych predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti.
Ďalej správny orgán uvádza, že povinnosťou účastníka konania bolo v danom prípade prijať
také efektívne opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu
z právnych predpisov. Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností
vyplývajúcich z cit. zákona, nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov,
ktoré je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z. povinnosťou každej
kontrolovanej osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval
do budúcnosti prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pred
uzavretím zmluvy, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým,
ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu
výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom.
Ako vyplýva z kontrolných zistení, napriek požiadavke vyplývajúcej z § 18 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa bolo zistené, že reklamačný poriadok sa na kontrolovanej prevádzke
nenachádzal vôbec, pričom zákon o ochrane spotrebiteľa požaduje umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľné a dostupné miesto pre spotrebiteľa v každom prípade.
Správny orgán poukazuje na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
z ktorého vyplýva, že v prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán povinný pristúpiť
k uloženiu postihu, preto nemožno upustiť od uloženia postihu. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie,
ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho
stavu zo strany účastníka konania.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 05. 06. 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.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom účelom poskytnutia tejto informácie je
oboznámiť spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa v prípade sporu s predávajúcim na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného
právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Tým, že reklamačný poriadok nebol na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, došlo
ku zníženiu práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa
nemohol s ním oboznámiť. Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola
zohľadnená skutočnosť, že účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu
v čase kontroly.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti bola pokuta uložená na základe správnej úvahy odôvodnene a v adekvátnej výške.
Keďže správny orgán uložil pokutu 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:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený 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/0225/04/18 - NK

V Nitre dňa 26. 09. 2019

ROZHODNUTIE
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj (ďalej I SOI
v Nitre), ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 1, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1 zák.
č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Shoebox Slovakia s. r. o.
sídlo : 811 09 Bratislava, Pribinova 8
IČO: 43 836 666
prevádzka: Obuv OFFICE SHOES, OC MLYNY, Štefánikova trieda 61, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 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 zmysle predávajúci je povinný
spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach reklamácie, nakoľko v čase kontroly dňa
04. 04. 2018 a dňa 28. 06. 2018 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 146/2018 inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako predávajúci vo svojom
reklamačnom poriadku v bode 2, nesprávne informoval spotrebiteľa o podmienkach
reklamácie a to tým, že ho informoval o povinnosti predložiť reklamovanú obuv spolu
s dokladom o kúpe a aj záručným listom, pričom spotrebiteľ nemá žiadnu zákonnú
povinnosť preukazovať k uplatneniu reklamácii pôvod nadobudnutia výrobku duplicitne,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n i e
Dňa 04. 04. 2018 a 28. 06. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj kontrolu v prevádzke – Obuv OFFICE SHOES, OC MLYNY, Štefánikova trieda 61,
Nitra.
V čase kontroly dňa 04. 04. 2018 a 28. 06. 2018 bolo na vyššie uvedenej prevádzke
pri prešetrení podnetu č. 146/2018 inšpektormi SOI zistené, že účastník konania ako
predávajúci vo svojom reklamačnom poriadku v bode 2, nesprávne informoval spotrebiteľa
o podmienkach reklamácie a to tým, že ho informoval o povinnosti predložiť reklamovanú
obuv spolu s dokladom o kúpe a aj záručným listom, pričom spotrebiteľ nemá žiadnu zákonnú
povinnosť preukazovať ku uplatneniu reklamácii pôvod nadobudnutia výrobku duplicitne.

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 1 vyššie uvedeného zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák. č.
250/2007 Z. z. je predávajúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
K porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 uvádzam, že spotrebiteľ má právo byť riadne a pravdivo
informovaný o tak dôležitých údajoch, akými sú informácie týkajúce sa uplatnenia reklamácie,
nakoľko je to jedno z najdôležitejších práv spotrebiteľa priznaných mu vyššie cit. zákonom
č. 250/2007 Z. z. Konaním predávajúceho pri porušení ustanovenia § 18 ods. 1 došlo aj
k upretiu práva spotrebiteľa na pravdivé informácie, čím bol zmarený účel zákona o ochrane
spotrebiteľa, vyjadrený v § 3 zákona, kde je jedným z chránených práv spotrebiteľov i ochrana
práva spotrebiteľa na informácie.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 06. 09. 2018,
naša zn. P/0225/04/18, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania, kde mu bolo doručené dňa 17. 09. 2018.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
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.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 04. 04. 2018 a zo dňa 28. 06. 2018, ktorý považuje
za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu
až do výšky 66 400,00 €.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcií za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava,
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť
uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania.
Rozhodnutím zo dňa 12. 10. 2018 číslo P/0225/04/18, správny orgán uložil účastníkovi
konania za vyššie uvedené porušenie zákona pokutu vo výške 400,00 €. Dňa 29. 10. 2018 bolo
na I SOI v Nitre doručené od účastníka konania odvolanie voči rozhodnutiu. Rozhodnutím
odvolacieho orgánu číslo SK/0528/99/2018 zo dňa 26. 08. 2019 bolo zrušené prvostupňové
rozhodnutie a vec bola vrátená na nové konanie za účelom opravy právnej kvalifikácie
porušenia zákona a dostatočného odôvodnenia výšky pokuty. V tomto rozhodnutí bola
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia opravená právna kvalifikácia porušenia zákona a tiež tak,
ako bude uvedené nižšie v tomto rozhodnutí, bola rozsiahlejšie odôvodnená výška uloženej
pokuty.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., sa pri určení výšky pokuty prihliada
najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti.

Vo vzťahu k porušeniu § 18 ods. 1 správny orgán uvádza, že 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. V rámci reklamačného konania je
neprípustné, aby si predajca stanovil podmienky nad rámec zákona. Správny orgán pristúpil
k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do práva
spotrebiteľa, a to vo vzťahu k poskytnutiu nesprávnych informácií ohľadne podmienok
uplatnenia reklamácie.
Nedodržaním povinnosti, vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, bol spotrebiteľ ukrátený na svojom zákonom garantovanom práve mať
k dispozícii relevantné informácie týkajúce sa reklamačného konania. Informovanie
o podmienkach a spôsobe reklamácie správny orgán považuje za jeden z dôležitých
prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o jeho právach a povinnostiach
v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobkov alebo poskytovaných služieb, preto
porušenie tejto povinnosti považuje správny orgán za zásah do práv spotrebiteľa (zníženie ich
rozsahu). Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, že porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zistené v čase kontroly dňa 04. 04. 2018 a aj v čase
kontroly dňa 28. 06. 2018.
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.
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.
Správny orgán má za to, že pokuta uložená vo výške stanovenej prvostupňovým správnym
orgánom je pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia zákona.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
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: D/0113/04/19

V Nitre dňa 17.09.2019

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, § 14 ods. 1 písm. c)
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, 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: Nákupy s.r.o.
sídlo: Janka Kráľa 51, 949 01 Nitra
IČO: 51 079 691
na základe kontroly vykonanej dňa 09.04.2019 v priestoroch odberného miesta internetového
obchodu www.maxiparfumeria.sk, Ďurčanského 6, Nitra,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
– v zmysle ktorého je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré
od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, nakoľko v čase kontroly dňa 09.04.2019
bolo vo vyššie uvedených priestoroch odberného miesta internetového obchodu
www.maxiparfumeria.sk pri prešetrení podnetu č. 179/2019 zistené, že účastník konania
nevrátil spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nakoľko spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, ktorú
uzavrel s účastníkom konania na diaľku (objednávka č. 1300015651 zo dňa 08.02.2019,
tovar: 1 ks Bvlgari Pour Femme, parfémovaná voda 80 ml Tester pre ženy, v celkovej
hodnote 45,80 € – objednaný tovar: 40,90 € + doprava: kuriér GEIS - SLOVENSKO 3,90 €
+ spôsob platby: platba vopred prevodom - SR 1,00 €), v zákonom stanovenej lehote, t. j. do
14 dní odo dňa prevzatia tovaru e-mailom zo dňa 19.02.2019 a tovar zaslal späť účastníkovi
konania doporučene poštou pod podacím číslom RE205437969SK dňa 04.03.2019, pričom
účastník konania vrátil spotrebiteľovi dňa 03.04.2019 iba sumu 40,90 €,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 15 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. a) zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 400,– € (slovom štyristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 09.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v priestoroch odberného miesta internetového obchodu www.maxiparfumeria.sk,
Ďurčanského 6, Nitra.
V čase kontroly dňa 09.04.2019 bolo vo vyššie uvedených priestoroch odberného miesta
internetového obchodu www.maxiparfumeria.sk pri prešetrení podnetu č. 179/2019 zistené, že
spotrebiteľ si prostredníctvom internetového obchodu www.maxiparfumeria.sk objednal tovar
– 1 ks Bvlgari Pour Femme, parfémovaná voda 80 ml Tester pre ženy, v celkovej hodnote
45,80 € (objednaný tovar: 40,90 € + doprava: kuriér GEIS - SLOVENSKO 3,90 € + spôsob
platby: platba vopred prevodom - SR 1,00 €). Objednávka č. 1300015651 zo dňa 08.02.2019
tvorí prílohu podnetu.
V čase kontroly dňa 09.04.2019 bolo vo vyššie uvedených priestoroch odberného miesta
internetového obchodu www.maxiparfumeria.sk pri prešetrení podnetu č. 179/2019 zistené, že
účastník konania nevrátil spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, najneskôr do 14 dní
odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nakoľko spotrebiteľ odstúpil od zmluvy,
ktorú uzavrel s účastníkom konania na diaľku (objednávka č. 1300015651 zo dňa 08.02.2019,
tovar: 1 ks Bvlgari Pour Femme, parfémovaná voda 80 ml Tester pre ženy, v celkovej hodnote
45,80 € – objednaný tovar: 40,90 € + doprava: kuriér GEIS - SLOVENSKO 3,90 € + spôsob
platby: platba vopred prevodom - SR 1,00 €), v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 14 dní odo
dňa prevzatia tovaru e-mailom zo dňa 19.02.2019 a tovar zaslal späť účastníkovi konania
doporučene poštou pod podacím číslom RE205437969SK dňa 04.03.2019 (zásielka vydaná
adresátovi dňa 20.03.2019), pričom účastník konania vrátil spotrebiteľovi dňa 03.04.2019 iba
sumu 40,90 €. Zamestnanec účastníka konania p. Martin Zelenka prítomný pri kontrole
predložil doklad o vrátení peňažnej sumy 40,90 € na účet spotrebiteľa s dátumom zaúčtovania
03.04.2019 (príloha č. 3 inšpekčného záznamu zo dňa 09.04.2019). Prílohu podnetu tvorí
formulár na odstúpenie od zmluvy zo dňa 19.02.2019 a e-mailová komunikácia medzi
spotrebiteľom a predávajúcim.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie zákona č. 102/2014 Z. z., citované
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania ako
predávajúci.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. D/0113/04/19 zo dňa 08.08.2019 do jeho elektronickej schránky.
Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
25.08.2019, nakoľko uplynula úložná lehota s fikciou doručenia.
Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto
zákona.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., 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 § 9 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania,
alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky ponuky, alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Ďalej správny orgán uvádza, že následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ako
aj uskutočnenie opatrení s cieľom predchádzať ich opakovaniu sa, je v zmysle § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. povinnosťou kontrolovanej osoby. Pre postih za zistený skutkový stav je
rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, teda dňa 09.04.2019.
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 09.04.2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. uloží orgán dohľadu
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 2 písm. a)
zákona č. 102/2014 Z. z. pokutu od 300 do 16 500,- eur.
Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. prihliadnuté na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej
alebo spôsobenej ujmy.

V prípade nedodržania maximálnej zákonom stanovenej lehoty na vrátenie všetkých platieb,
tak ako to stanovuje § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., dochádza k neoprávnenému
zadržiavaniu finančných prostriedkov spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ vynaložil na kúpu tovaru
a tým aj k ohrozeniu jeho ekonomických záujmov. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým ustanovením zákona. Súčasne správny
orgán prihliadol na dĺžku trvania protiprávneho stavu.
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.
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

