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/0272/04/19

V Nitre dňa 23. 01. 2020

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: SONETA s. r. o.
sídlo: 060 01 Kežmarok, Michalská 677/65
IČO: 52 342 069
prevádzka: Textil, obuv, M. R. Štefánika 11, 942 11 Šurany
kontrola vykonaná dňa 15. 10. 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 15. 10. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote
407,62 €, ktoré neboli označené údajmi o materiálovom zložení výrobkov v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka žiadnym spôsobom,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 200,- € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 15. 10. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv, M. R. Štefánika 11, 942 11 Šurany.
V čase kontroly dňa 15. 10. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 407,62 €, ktoré neboli
označené údajmi o materiálovom zložení výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka
žiadnym spôsobom. Išlo o nasledovné druhy výrobkov:
- 4 ks dámske nohavičky á € 2,00/ks – spolu 8,00 €, materiálové zloženie na výrobku bolo
uvedené: 95% COTTON, 5% ELASTANE,
- 20 ks dámske nohavičky á € 1,00/ks – spolu 20,00 €, materiálové zloženie na výrobku bolo
uvedené: 95% COTTON, 5% ELASTANE,
- 29 ks pánske spodky á € 3,99/ks – spolu 115,71 €, materiálové zloženie uvedené na výrobku:
100% COTTON,

- 9 ks dámsky sveter á € 13,99/ks – spolu 125,91 €, materiálové zloženie uvedené na výrobku:
100% ACRYLICO,
- 6 ks dámsky sveter á € 23,00/ks – spolu 138,00 €, materiálové zloženie uvedené na výrobku:
20% LANA WOOL, 80% POLYESTER.
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 12. 12. 2019,
naša zn. P/0272/04/19, poslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej
schránky účastníka konania. Tento list bol účastníkovi 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 29. 12. 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 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 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.
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 15. 10. 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.

Absolútnou prioritou pre spotrebiteľov je ochrana ich ekonomických záujmov a zdravia,
pričom účastník konania svojím konaním nezabezpečil k vyššie uvedeným výrobkom údaje
o materiálovom zložení výrobkov. Správny orgán pri určení výšky pokuty tiež 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, celková hodnota výrobkov,
u ktorých boli zistené nedostatky, ktorá činí 968,00 €, ako aj zistený rozsah porušených
povinností, keďže nedostatky boli zistené spolu u ôsmich 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/0304/04/19
V Nitre dňa 13.02.2020

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: A.P.K. Services, spol. s r. o.
sídlo: 927 01 Šaľa, P. Pázmaňa 58/20
IČO: 46 422 251
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorého predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, nakoľko v čase kontroly dňa 22. 08. 2019
bolo pri prešetrení podnetu č. 395/2019 zistené, že za vykonaný kontrolný nákup služby –
jazdu s taxislužbou, konkrétne preprava motorovým vozidlom značky VOLKSWAGEN
TURAN, EČ: SA 682 DI, ktoré riadil zamestnanec účastníka konania z nástupného miesta
OC S1 Šaľa do výstupného miesta Kaufland Šaľa v hodnote 2,00 €, nebol vydaný doklad
o poskytnutí služby v žiadnej forme,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 500,– € (slovom päťsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 22. 08. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
taxislužby.
V čase kontroly dňa 22. 08. 2019 bolo pri prešetrení podnetu č. 395/2019 zistené, že
za vykonaný kontrolný nákup služby – jazdu s taxislužbou, konkrétne preprava motorovým
vozidlom značky VOLKSWAGEN TURAN, EČ: SA 682 DI, ktoré riadil zamestnanec
účastníka konania z nástupného miesta OC S1 Šaľa do výstupného miesta Kaufland Šaľa
v hodnote 2,00 €, nebol vydaný doklad o poskytnutí služby v žiadnej forme.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie zákona, 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 15. 01. 2020,
naša zn. P/0304/04/19, 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 16. 01. 2020.
Podľa § 25a, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1, zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať
výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona.
Podľa § 32 ods. 1, zákona o e-Govermente, uložením elektronickej úradnej správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi
v elektronickej schránke adresáta.
Podľa § 32 ods. 2, zákona o e-Govermente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota,
počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota
je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inú lehotu.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými
na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ďalej správny orgán uvádza, že 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, napr. že k nevydaniu
dokladu o zaplatení došlo zo strany zamestnanca. 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.
Taktiež je potrebné uviesť, že kontrola inšpektorov SOI spočíva v porovnaní zisteného
skutkového stavu so stavom predpísaným, t. j. ustanoveným všeobecne záväznými právnymi
predpismi a osobitnými predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vyhotovením tohto
porovnania je výsledok kontroly, teda inšpekčný záznam. Inšpektori SOI sú pri výkone kontroly
povinní spísať inšpekčný záznam, postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi
predpismi, vychádzať len z vlastných zistení, objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav
a ku všetkým osobám prítomným pri kontrole sa správať nepredpojato a korektne. Správny
orgán má za to, že kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý je kompetenčným zákonom SOI, upravujúcim
procesný postup pri výkone kontrol za účelom kontroly vnútorného trhu v oblasti ochrany
spotrebiteľa. Správny orgán vychádzal pri posudzovaní veci zo skutkového stavu zisteného

v čase kontroly 22. 08. 2019 z ktorého nepochybne vyplýva, že došlo k porušeniu zákona
o ochrane spotrebiteľa.
V danom prípade bolo povinnosťou účastníka konania prijať také efektívne opatrenia, aby
nedochádzalo k porušovaniu povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov.
Na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie povinností vyplývajúcich z cit.
zákona nemá žiadny vplyv ani následne odstránenie zistených nedostatkov, ktoré je v zmysle
ustanovenia § 7 ods. 3 vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z. povinnosťou každej kontrolovanej
osoby. Je v záujme účastníka konania, aby prijatými opatreniami eliminoval do budúcnosti
prípadné ďalšie porušenie vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
K porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je potrebné
uviesť, že z charakteru dokladu preukazujúceho poskytnutie služby vyplýva, že má byť vydaný
bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny, k čomu pri kontrolnom nákupe nedošlo. Doklad
o zaplatení je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady poskytnutej
služby. Absencia dokladu o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu obsahu
a hodnoty vykonaného nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy
pri poskytovaní služby medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
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,- EUR. Samotný zákon pritom
neumožňuje pokutu odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sú štátne orgány oprávnené konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon – v uvedenom
prípade zákon o ochrane spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 22. 08. 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 vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby.
Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým
ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že doklad o poskytnutí
služby je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady služieb, pričom
v prípade jeho nevydania je ohrozené právo spotrebiteľa na reklamáciu služieb poskytnutých
predávajúcim. Správny orgán vzal do úvahy aj skutočnosť, že absencia vydania dokladu
o poskytnutí služby ohrozila právo spotrebiteľa na informácie o charaktere a hodnote služby
poskytnutej účastníkom konania.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta
uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.

Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľ 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 Nitra
Číslo: P/0311/04/19
V Nitre dňa 13.02.2020

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 a § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, 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: Miloš Racko STAVEBNINY L & M
miesto podnikania: Nábrežná 93, 940 01 Nové Zámky
IČO: 37 310 569
prevádzka: Stavebniny L & M, Považská ul., Nové Zámky
kontrola vykonaná dňa: 22.05.2019
 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 22.05.2019 bol vo vyššie uvedenej
prevádzke vykonaný kontrolný nákup – 1 ks pištol na tmel á 3,50 €/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 § 8 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov – v zmysle ktorého v priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť
na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných
orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je
možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona, nakoľko v čase kontroly dňa
22.05.2019 bolo zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke, kde bolo zakázané fajčiť, účastník
konania nezabezpečil na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na
ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 vyššie cit. zákona č. 377/2004 Z. z.
povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie
o porušovaní tohto zákona,
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 350,– € (slovom tristopäťdesiat eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 22.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Stavebniny L & M, Považská ul., Nové Zámky.
V čase kontroly dňa 22.05.2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke vykonaný kontrolný
nákup – 1 ks pištol na tmel á 3,50 €/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 22.05.2019 zistené, že vo vyššie uvedenej prevádzke, kde
bolo zakázané fajčiť, účastník konania nezabezpečil na viditeľnom mieste umiestnený oznam
s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 vyššie cit. zákona
č. 377/2004 Z. z. povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať
oznámenie o porušovaní tohto zákona.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 10a ods. 1 písm. k) vyššie cit.
zákona č. 250/2007 Z. z. a § 8 ods. 4 vyššie cit. zákona č. 377/2004 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/0311/04/19 zo dňa 15.01.2020, ktoré bolo účastníkovi konania
doručené dňa 21.01.2020.
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.
Dňa 21.01.2020 bolo na I SOI v Nitre doručené vyjadrenie účastníka konania k oznámeniu
o začatí správneho konania. Účastník konania vo svojom vyjadrení uvádza, že nedostatky boli
po kontrole ihneď odstránené, pričom v prílohe priložil aj fotografie.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 22.05.2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že nedostatky zistené kontrolou odstránia v najkratšom termíne.
K odstráneniu zistených nedostatkov správny orgán uvádza, že uvedené konanie zo strany
účastníka konania hodnotí pozitívne, avšak odstránenie kontrolou zistených nedostatkov je
povinnosťou kontrolovanej osoby, ktorá jej vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je kontrolovaná
osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať
okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej
lehote správu inšpektorátu. Nejde o okolnosť, na základe ktorej by sa účastník konania –
dodatočným zosúladením skutkového stavu so stavom právnym, zbavil svojej objektívnej
zodpovednosti za protiprávne konanie.
Účastník konania za zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.
nesie objektívnu zodpovednosť, t. j. bez ohľadu na zavinenie alebo iné okolnosti danej veci;
zodpovedá za protiprávny výsledok. Pre konštatovanie porušenia povinnosti je rozhodujúci
skutkový stav zistený inšpektormi SOI počas výkonu kontroly. Predávajúci musí spĺňať všetky
podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych predpisov v priebehu
celého výkonu podnikateľskej činnosti.

Podľa § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. 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 § 8 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z. z. v priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia,
musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných
orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné
podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 22.05.2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených týmto
zákonom, alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží
orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a
alebo § 26 pokutu do 66 400,- eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží
pokutu do 166 000,- eur.
Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od
331,- eur do 3 319,- eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí
dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.
Správny orgán v tejto súvislosti uvádza, že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho
trestania. Právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú
postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych
súdov vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy
potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je svojím obsahom
najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Ustanovenie § 12
ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravuje, že
za viac prejednávaných priestupkov toho istého páchateľa v jednom konaní sa uloží sankcia
podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa
delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút
správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na
uvedené bola v danom prípade pokuta uložená v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa
ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
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. Účastník konania za plnenie povinností stanovených
príslušnou právnou úpravou zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie (úmysel,
nedbanlivosť) alebo iné skutočnosti, ktoré ich porušenie spôsobili.
Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania ako
predávajúci, nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007
Z. z., 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.
Zohľadnená bola i skutočnosť, že účastník konania nesplnil zákonom stanovenú povinnosť
aj tým, že spotrebiteľa predpísaným spôsobom neinformoval o tom, kde môže podať oznámenie
o porušení zákona o ochrane nefajčiarov. Zohľadnená bola tiež doba trvania zisteného
protiprávneho stavu – a to v čase kontroly SOI uskutočnenej dňa 22.05.2019, ako aj to, že
neboli zistené žiadne následky na zdraví spotrebiteľov.
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
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 Nitra
Číslo: P/0312/04/19
V Nitre dňa 13.02.2020

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: Stanislav Pekarík Kvety - ANDREA
miesto podnikania: 941 33 Kolta 748
IČO: 33 659 249
prevádzka: Kvety ANDREA, Kolta 802
kontrola vykonaná dňa 29.05.2019 a 11.09.2019
 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 29.05.2019 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzkarni zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov
výrobkov – 1 ks 400 ml Lesk Actív á 5,90 € (Spotrebujte do roku 2017), 1 ks 10 ml Éterický
olej Rozmarín á 3,50 € (Dátum exspirácie 12/2017), 1 ks 10 ml Éterický olej Medovka
á 2,30 € (Dátum exspirácie 12/2017), 2 ks Éterický olej Čajovník á 3,50 € (Dátum exspirácie
12/2017), 1 ks 10 ml Parfumový olej Konvalinka á 2,30 € (Dátum exspirácie 12/2015), 2 ks
10 ml Vonný olej Punč á 2,30 € (Dátum exspirácie 12/2018), v celkovej hodnote 25,60 € po
uplynutí doby spotreby,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno predávajúceho, nakoľko
v čase kontroly dňa 29.05.2019 a 11.09.2019 bolo zistené, že vyššie uvedená prevádzkareň
nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označená úplným
obchodným menom predávajúceho, nakoľko na označení prevádzkarne bolo uvedené iba
„Kvety - ANDREA“ namiesto celého obchodného mena „Stanislav Pekarík Kvety ANDREA“,
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 tristopäťdesiat eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 29.05.2019 a 11.09.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj kontrolu v prevádzkarni – Kvety ANDREA, Kolta 802.
V čase kontroly dňa 29.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že sa
v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 25,60 € po
uplynutí doby spotreby. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
- 1 ks 400 ml Lesk Actív á 5,90 € – spolu 5,90 €/EU, spotrebujte do roku 2017,
- 1 ks 10 ml Éterický olej Rozmarín á 3,50 € – spolu 3,50 €/EU, dátum exspirácie 12/2017,
- 1 ks 10 ml Éterický olej Medovka á 2,30 € – spolu 2,30 €/EU, dátum exspirácie 12/2017,
- 2 ks Éterický olej Čajovník á 3,50 € – spolu 7,00 €/EU, dátum exspirácie 12/2017,
- 1 ks 10 ml Parfumový olej Konvalinka á 2,30 € – spolu 2,30 €/EU, dátum exspirácie
12/2015,
- 2 ks 10 ml Vonný olej Punč á 2,30 € – spolu 4,60 €/EU, dátum exspirácie 12/2018.
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 29.05.2019 a 11.09.2019 zistené, že vyššie uvedená
prevádzkareň nebola v čase výkonu kontroly na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
označená úplným obchodným menom predávajúceho, nakoľko na označení prevádzkarne bolo
uvedené iba: „Kvety - ANDREA“ namiesto celého obchodného mena „Stanislav Pekarík Kvety
- ANDREA“.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. a)
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0312/04/19 zo dňa 15.01.2020, ktoré bolo účastníkovi konania
doručené dňa 20.01.2020.
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 11.09.2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že počas kontroly si obchodné meno doplnil.
K tomu správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je
kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo
vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch
v určenej lehote správu inšpektorátu. Táto skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre
zbavenie sa objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený
v čase kontroly.
Správny orgán dáva do pozornosti ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
v zmysle ktorého je správny orgán povinný uložiť predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 400,- EUR. Samotný zákon pritom neumožňuje pokutu
odpustiť, či ako sankciu použiť napr. pokarhanie, upozornenie a pod.

Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný
najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť výrobky z trhu, no v čase kontroly dňa
29.05.2019 sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali výrobky po dobe spotreby.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne musí byť uvedené
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 29.05.2019 a 11.09.2019, 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 na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno predávajúceho. Následkom
protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami
zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že v čase kontroly dňa
29.05.2019 sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 6 druhov vyššie špecifikovaných výrobkov
v celkovej hodnote 25,60 € po uplynutí doby spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený
na kvalite výrobku pri jeho 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.
Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán aj na skutočnosť, že neoznačením
prevádzkarne úplným obchodným menom predávajúceho neboli spotrebiteľovi poskytnuté
základné informácie, slúžiace na riadnu identifikáciu predávajúceho. Neoznačenie
prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi je spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi kontakt
s predávajúcim, a to predovšetkým v prípade uplatňovania si svojich zákonných práv zo
zodpovednosti za vady. Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, že porušenie povinnosti podľa
ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa bolo zistené v čase kontroly dňa
29.05.2019 a aj v čase kontroly dňa 11.09.2019.
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:
riaditeľ 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 Nitra
Číslo: P/0313/04/19
V Nitre dňa 13.02.2020

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: Miroslav Fodora INTER - STYLE
miesto podnikania: Mýtna Nová Ves 148, 956 11 Ludanice
IČO: 34 672 281
prevádzkareň: INTER STYLE, sedačky, Ludanice, Mýtna Nová Ves 148
kontrola vykonaná dňa 28.06.2019 a 19.09.2019
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, nakoľko v čase kontroly dňa 28.06.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni
pri prešetrení podnetu č. 288/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci nevydal
spotrebiteľke písomný doklad o vybavení reklamácie uplatnenej e-mailom zo dňa
02.05.2018 najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov p o k u t u vo výške 200.- € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 28.06.2019 a 19.09.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj kontrolu v prevádzkarni – INTER STYLE, sedačky, Ludanice, Mýtna Nová Ves 148.
V čase kontroly dňa 28.06.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni pri prešetrení podnetu
č. 288/2019 zistené, že spotrebiteľka si od účastníka konania zakúpila dňa 20.11.2017 sedaciu
súpravu Nevada v cene 1075,- €. Faktúra č. 213/2017 tvorí spolu s príjmovým pokladničným
dokladom, objednávkou a záručným listom prílohu podnetu.
V čase kontroly dňa 28.06.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni pri prešetrení podnetu
č. 288/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci nevydal spotrebiteľke písomný doklad
o vybavení reklamácie uplatnenej e-mailom zo dňa 02.05.2018 najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.

Podľa vyjadrenia účastníka konania bola vykonaná obhliadka reklamovaného výrobku.
Spotrebiteľka v e-maile zo dňa 05.06.2018 zaslanom účastníkovi konania tiež uviedla, že bola
vykonaná obhliadka a zároveň urgovala reklamáciu zo dňa 02.05.2018. Účastník konania
odpovedal e-mailom zo dňa 05.06.2018, v ktorom uviedol, že „...navolenie je v norme.
Žmolkovanie/pílling nie je reklamácia, vid záručný list. Môžeme vám poťah došponovať na
vašu žiadosť...”. Následne dňa 03.07.2018 zaslala spotrebiteľka účastníkovi konania e-mail,
v ktorom uviedla nasledovné: „...boli by sme radi keby sa nám predsa len poťah došponoval
o nejaký centimetrik”. Účastník konania odpovedal spotrebiteľke e-mailom zo dňa 03.07.2018,
v ktorom uviedol, že nie je problém poťah došponovať, pričom v prílohe zaslal výpis z odbornej
literatúry.
V čase kontroly dňa 19.09.2019 bol predložený doklad o vykonaní obhliadky. Obhliadka
bola vykonaná dňa 15.05.2018. Fotokópia dokladu o vykonaní obhliadky tvorí prílohu
inšpekčného záznamu zo dňa 19.09.2019. Doklad o vykonaní obhliadky nie je opatrený
podpisom spotrebiteľky. Podľa vyjadrenia účastníka konania obhliadka bola vykonaná v mieste
bydliska spotrebiteľky dňa 15.05.2018. Zároveň podľa vyjadrenia účastníka konania bola
spotrebiteľka o zhodnotení reklamácie informovaná pri obhliadke.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 9 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0313/04/19 zo dňa 15.01.2020, ktoré bolo účastníkovi konania
doručené dňa 20.01.2020.
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 29.01.2020. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že
nesúhlasí s pokutou vzhľadom k tomu, že sa nejedná o reklamáciu, k čomu sa vyjadrili už po
prvej obhliadke. Dodáva, že celú záležitosť dokážu vyjadrením od súdneho znalca.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.06.2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že berie na vedomie.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.09.2019 účastník konania prítomný pri
kontrole uviedol, že pri obhliadke sedacej súpravy bol osobne a námietky vyriešil na mieste
s manželom spotrebiteľky. Spotrebiteľ deklaroval mäkkosť sedacej časti s navolnením poťahu.
Vysvetlil, že nakoľko je poťah navolnený v norme, pri došponovaní môže prasknúť v šití.
Vŕzganie sa neprejavilo.
K tomu správny orgán uvádza, že zodpovednosť účastníka konania je v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa koncipovaná na objektívnom princípe, čo znamená, že účastník konania
za svoje konanie zodpovedá bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné
okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo, pričom na subjektívne dôvody vzniku nedostatkov
zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán
kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa posudzuje formálnu stránku
reklamačného konania a neposudzuje subjektívnu stránku reklamácie, t. j. či reklamácia bola
opodstatnená. Formálny postup je taxatívne vymedzený v ustanovení § 18 zákona o ochrane
spotrebiteľa. Správny orgán preto zdôrazňuje, že účastník konania je zo strany SOI
sankcionovaný za to, že nedodržal formálny postup pri vybavovaní reklamácie požadovaný
zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Ďalej správny orgán uvádza, že spotrebiteľka si predmetnú reklamáciu uplatnila e-mailom
zo dňa 02.05.2018 v ktorom uviedla, že: „látka sa vyťahala už po mesiaci používania...matrac
na ležiacej časti je o dosť mäkší ako na častiach kde sa sedí”, pričom k svojmu e-mailu priložila
záručný list a fotografie sedacej súpravy. Následne bola zo strany účastníka konania vykonaná
obhliadka reklamovaného výrobku, avšak spotrebiteľke nebol vydaný písomný doklad
o vybavení predmetnej reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň
je potrebné uviesť, že reklamáciou sa v zmysle § 2 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa
rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, pričom o jej opodstatnenosti
sa rozhodne až v priebehu reklamačného konania. Písomný doklad o vybavení reklamácie musí
byť vydaný spotrebiteľovi do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pričom túto skutočnosť
potvrdzuje i konštrukcia a gramatický výklad predmetného ustanovenia, ktoré predpokladá, že
sa reálne v rámci uvedenej lehoty dostane do sféry dispozície spotrebiteľa. Nepostačuje, ak je
doklad iba pripravený na odovzdanie, resp. nepostačuje, ak sa doklad nachádza na prevádzke
a disponuje ním iba predávajúci. Zákon o ochrane spotrebiteľa vyslovene neustanovuje formu,
alebo vzor pre písomný doklad o vybavení reklamácie, avšak zo samotného znenia ustanovenia
§ 18 ods. 9 zákona jednoznačne vyplýva, že doklad musí byť vydaný zo strany predávajúceho,
pričom by mal obsahovať okrem identifikácie reklamácie a spotrebiteľa, aj základné údaje vo
vzťahu k spôsobu riešenia reklamácie spotrebiteľa a odôvodnenie tohto postupu, a to v takom
rozsahu, aby spotrebiteľovi mohol slúžiť aj ako podklad pre vykonanie ďalších úkonov, napr.
v rámci súdneho konania, čiže musí mať preukaznú hodnotu.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava,
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť
uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 28.06.2019, 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 o vybavení reklamácie vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa.
V súvislosti s porušením povinnosti vyplývajúcej z § 18 ods. 9 zákona o ochrane
spotrebiteľa, správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spotrebiteľovi nebolo umožnené, aby
mal k dispozícii doklad preukazujúci skutočnosť, že výrobok reklamoval a tiež o tom, akým
spôsobom predávajúci reklamáciu vybavil. Nevydanie dokladu o vybavení reklamácie zo
strany predávajúceho, znemožňuje spotrebiteľovi v prípade potreby preukázať čas trvania
reklamačného konania potrebný pre počítanie ďalšieho trvania záručnej lehoty a súčasne mu
neumožňuje vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie si svojich práv zo zodpovednosti
za vady voči predávajúcemu v prípade, keď nie je spokojný so spôsobom vybavenia
reklamácie.

Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne,
teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené
bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
riaditeľ 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 Nitra
Číslo: P/0322/04/19
V Nitre dňa 20. 02. 2020

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: TESCO STORES SR, a. s.
sídlo: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 31 321 828
prevádzka: Hypermarket Tesco, Bratislavská 5, Nitra
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – v zmysle ktorého, ak spotrebiteľ
reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, nakoľko v čase kontroly dňa
04. 07. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu č. 353/2019 zistené,
že účastník konania ako predávajúci zamietol reklamáciu spotrebiteľa uplatnenú na bicykel
značky Furi zakúpený dňa 24. 05. 2019, ktorú si spotrebiteľ uplatnil osobne dňa 01. 06. 2019,
pričom predmetnú reklamáciu účastník konania zamietol bez odborného posúdenia v zmysle
§ 2 písm. n) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. a reklamácia bola uplatnená počas prvých
12 mesiacov od kúpy, nakoľko vyjadrenie servisu Olpran spol. s r. o., Olomouc
prezentované účastníkom konania ako odborné posúdenie neobsahuje presnú identifikáciu
posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku a dátum jeho vyhotovenia, a preto naň
v súlade s § 18a ods. 2 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. nemožno prihliadať,
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 400,– € (slovom štyristo eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 04. 07. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Hypermarket Tesco, Bratislavská 5, Nitra.
V čase kontroly dňa 04. 07. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 353/2019 zistené, že spotrebiteľ si od účastníka konania zakúpil dňa 24. 05. 2019 bicykel

značky Furi v hodnote 209,- €. Dňa 01. 06. 2019 si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu.
Spotrebiteľovi bol vydaný reklamačný list č. 2210010097367.
V čase kontroly dňa 04. 07. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke pri prešetrení podnetu
č. 353/2019 zistené, že účastník konania ako predávajúci zamietol reklamáciu spotrebiteľa
uplatnenú na bicykel značky Furi zakúpený dňa 24. 05. 2019, ktorú si spotrebiteľ uplatnil
osobne dňa 01. 06. 2019, pričom predmetnú reklamáciu účastník konania zamietol
bez odborného posúdenia v zmysle § 2 písm. n) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. a reklamácia
bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy, nakoľko vyjadrenie servisu Olpran
spol. s r. o., Olomouc prezentované účastníkom konania ako odborné posúdenie neobsahuje
presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku a dátum jeho vyhotovenia,
a preto naň v súlade s § 18a ods. 2 nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. nemožno prihliadať.
Fotokópia servisného záznamu tvorí prílohu podnetu.
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 18 ods. 6 vyššie uvedeného
zákona o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá
v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie
uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí
správneho konania č. P/0322/04/19 zo dňa 23. 01. 2020 do jeho elektronickej schránky, ktoré
bolo účastníkovi konania doručené dňa 24. 01. 2020.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
K oznámeniu o začatí správneho konania sa účastník konania v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím
len na základe odborného posúdenia. V súlade s ustanovením § 2 písm. n) zákona o ochrane
spotrebiteľa sa odborným posúdením rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko
vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby
oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (určenej osoby). Náležitosti odborného
posúdenia sú taxatívnym spôsobom stanovené v ustanovení § 18a ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, v zmysle ktorého „Odborné posúdenie musí obsahovať a) identifikáciu osoby,
ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis
stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.“ Správny
orgán dodáva, že v zmysle § 18a ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa sa na odborné posúdenie,
ktoré neobsahuje predpísané náležitosti neprihliada.
Ďalej správny orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu
zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase kontroly, pričom na subjektívne
dôvody vzniku nedostatkov zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Zákon
o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky
zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na zavinenie.
V prípade zisteného porušenia zákona je správny orgán povinný uložiť postih, čo vyplýva
zo znenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, preto nemožno upustiť od uloženia postihu.
Pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava
vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť

uloženia sankcie, ale stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného
protiprávneho stavu zo strany účastníka konania, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je
povinnosťou, ktorá vyplýva účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 04. 07. 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 zamietnuť reklamáciu len na základe odborného
posúdenia, ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy.
Nedodržaním tejto povinnosti účastník konania znížil rozsah práv spotrebiteľa priznaný mu
zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Nesplnením povinnosti vyplývajúcej predávajúcemu z § 18 ods. 6 zákona o ochrane
spotrebiteľa bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie reklamácie, spôsobom
ustanoveným zákonom. Vybavenie reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa
umožňuje spotrebiteľovi vykonať prípadné ďalšie úkony pre uplatňovanie svojich práv zo
zodpovednosti za vady voči predávajúcemu.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že účastník konania ako
predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych
predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa od začiatku vykonávania podnikateľskej
činnosti. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
P O U Č E N I E:
riaditeľ 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/0297/04/19

V Nitre dňa 30. 01. 2020

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:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
prevádzkareň:

LILI FASHION s. r. o.
Stará Vajnorská 17A, 831 04 Bratislava
50 996 541
Textil, obuv, rozličný tovar, Ul. 17. novembra, Topoľčany

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 je predávajúci povinný pri predaji
informovať spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaného výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa
06. 09. 2019 sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 17 druhov výrobkov v celkovej hodnote
1103,23 EUR, ku ktorým nebol poskytnutý údaj o spôsobe údržby žiadnym spôsobom, tento
údaj nebol uvedený v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ani v cudzom jazyku (8ks ruksak
XTD SPORT 6206 á 7,99EUR/ks, spolu 63,92EUR, 4ks ruksak SPORT 850 á 7,99EUR/ks,
spolu 31,96EUR, 3ks ruksak FREE MOVE á 4,99EUR/ks, spolu 14,97EUR, 4ks ruksak DEDA
á 8,50EUR/ks, spolu 34,-EUR, 9ks ruksak CAT á 9,50EUR/ks, spolu 85,50EUR, 4ks ruksak
LH á 11,99EUR/ks, spolu 47,96EUR, 9ks detský ruksak 2019 á 11,90EUR/ks, spolu
107,10EUR, 21ks detský ruksak BEN10 á 3,90EUR/ks, spolu 81,90EUR, 28ks detský ruksak
CALEGO á 3,90EUR/ks, spolu 109,20EUR, 3ks dámska kabelka á 11,50EUR/ks, spolu
34,50EUR, 7ks dámska kabelka á 12,99EUR/ks, spolu 90,93EUR, 10ks dámska kabelka
Danbliny fashion HK 1182 á 11,99EUR/ks, spolu 119,90EUR, 5ks dámska kabelka Danbliny
fashion NOQ18-227 á 11,99EUR/ks, spolu 59,95EUR, 3ks dámska kabelka Danbliny fashion
HK1179 á 11,99EUR/ks, spolu 35,97EUR, 3ks dámska kabelka á 11,99EUR, spolu 35,97EUR,
3ks dámska kabelka á 11,50EUR/ks, spolu 34,50EUR, 10ks dámska kabelka D6020
á 11,50EUR/ks, spolu 115,-EUR,
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 06. 09. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 109,80EUR, ku ktorému nebol
poskytnutý návod na používanie kódovacieho zariadenia v štátnom jazyku, tento údaj bol
poskytnutý len v cudzom - anglickom jazyku (2ks kufor XTD á 54,99EUR/ks),

u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške 350,- € (slovom tristopäťdesiat eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 06. 09. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – Textil, obuv, rozličný tovar, Ul. 17. novembra, Topoľčany.
V čase kontroly dňa 06. 09. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 109,80 EUR, ku ktorému
nebol poskytnutý návod na používanie kódovacieho zariadenia v štátnom jazyku, tento údaj bol
poskytnutý len v cudzom - anglickom jazyku (2ks kufor XTD á 54,99EUR/ks) a 17 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 1103,23 EUR, ku ktorým nebol poskytnutý údaj o spôsobe
údržby žiadnym spôsobom, tento údaj nebol uvedený v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
ani v cudzom jazyku:
- 8 ks ruksak XTD SPORT 6206 á 7,99 EUR/ks, spolu 63,92 EUR
- 4 ks ruksak SPORT 850 á 7,99 EUR/ks, spolu 31,96 EUR
- 3 ks ruksak FREE MOVE á 4,99 EUR/ks, spolu 14,97 EUR
- 4 ks ruksak DEDA á 8,50 EUR/ks, spolu 34,- EUR
- 9 ks ruksak CAT á 9,50 EUR/ks, spolu 85,50 EUR
- 4 ks ruksak LH á 11,99 EUR/ks, spolu 47,96 EUR
- 9 ks detský ruksak 2019 á 11,90 EUR/ks, spolu 107,10 EUR
- 21 ks detský ruksak BEN10 á 3,90 EUR/ks, spolu 81,90 EUR
- 28 ks detský ruksak CALEGO á 3,90 EUR/ks, spolu 109,20 EUR
- 3 ks dámska kabelka á 11,50 EUR/ks, spolu 34,50 EUR
- 7 ks dámska kabelka á 12,99 EUR/ks, spolu 90,93 EUR
- 10 ks dámska kabelka Danbliny fashion HK 1182 á 11,99 EUR/ks, spolu 119,90 EUR
- 5 ks dámska kabelka Danbliny fashion NOQ18-227 á 11,99 EUR/ks, spolu 59,95 EUR
- 3 ks dámska kabelka Danbliny fashion HK1179 á 11,99 EUR/ks, spolu 35,97 EUR
- 3 ks dámska kabelka á 11,99 EUR, spolu 35,97 EUR
- 3 ks dámska kabelka á 11,50 EUR/ks, spolu 34,50 EUR
- 10 ks dámska kabelka D6020 á 11,50 EUR/ks, spolu 115,- EUR
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 11 ods. 1, § 13 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, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
zodpovedá v plnom rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b)
vyššie uvedeného zák. č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 30. 12. 2019,
naša zn. P/0297/04/19, zaslané oznámenie o začatí správneho konania do jeho elektronickej
schránky. Tento list bol účastníkovi konania doručený dňa 15. 01. 2019 uplynutím úložnej
lehoty rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.
Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1 zákona 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.
Konateľ kontrolovanej spoločnosti sa k zisteným nedostatkom vyjadril vo svojej vysvetlivke
v inšpekčnom zázname zo dňa 06. 09. 2019 kde uviedol, že nedostatky odstránia.
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.
Správny orgán ďalej uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe
objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci zodpovedá teda za plnenie
svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť)
alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá
aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú.
Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci musí
spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych
predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
Zároveň 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. V zmysle ustanovenia § 24
zákona o ochrane spotrebiteľa dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania
iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto
dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích
jednotkách.
Podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný pri predaji
informovať spotrebiteľa, okrem iného, aj o vlastnostiach predávajúceho výrobku, alebo
charaktere služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku.

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. 09. 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 vyššie uvedenej povinnosti. Následkom protiprávneho konania
bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane
spotrebiteľa, a to práva na informácie a ochranu svojho zdravia.
Správny orgán pri určení výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že absolútnou prioritou
pre spotrebiteľov je aj ochrana ekonomických záujmov, pričom účastník konania svojím
konaním tým, že nezabezpečil k vyššie špecifikovaným výrobkom návody na údržbu
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ako ani v cudzom jazyku, porušil svoje povinnosti
a ohrozil spotrebiteľovi právo na ochranu jeho majetku. K porušeniu ekonomických záujmov
spotrebiteľa by mohlo dôjsť nesprávnou údržbou výrobku. K ohrozeniu ekonomických
záujmov spotrebiteľa by mohlo dôjsť aj nesprávnym používaním kódovacieho zariadenia
v dôsledku neposkytnutia návodu na používanie kódovacieho zariadenia v štátnom jazyku
u 1 druhu výrobku. Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky postihu bol
charakter chýbajúcich informácií a celková hodnota výrobkov, pri ktorých si účastník konania
nesplnil svoju zákonnú povinnosť uviesť údaje v zmysle platných právnych predpisov, ktorá
činí až 1213,03 EUR, ako aj zistený rozsah porušených povinností, keďže tento nedostatok bol
zistený u 18 druhov výrobkov.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ má právo aj na informácie,
ochranu svojho zdravia, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku.
Keďže správny orgán uložil pokutu v takej výške, aby plnila svoju preventívnu funkciu
a aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných ustanovení, má za
to, že pokuta uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému
protiprávnemu stavu a charakteru porušenia. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za
všetky zistené porušenia povinností kumulatívnym spôsobom.
POUČENIE:
riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj,
a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

