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/0332/04/19

V Nitre dňa 09. 03. 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:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
Prevádzka:

Color Centrum, s. r. o.
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
45 697 647
DOM FARIEB, Bratislavská cesta 35, Nitra

 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 25. 09. 2019 bolo vo vyššie
uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 20 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 292,04 EUR po uplynutí doby spotreby – 3 ks/0,6 kg tmel
na drevo borovica á 2,65 EUR/ks, 4 ks/0,6 kg tmel na drevo čerešňa á 2,65 EUR/ks,
3 ks/0,6 kg tmel na drevo čerešňa á 0,65 EUR/ks, 7 ks/0,6 kg tmel na drevo gaštan
á 2,65 EUR/ks, 3 ks/0,6 kg tmel na drevo parený buk á 2,99 EUR/ks, 2 ks/0,6 kg tmel
na drevo natural á 2,95 EUR/ks, 1 ks/0,6 kg tmel na drevo jelša á 2,99 EUR/ks, 6 ks/0,2 kg
tmel na drevo jelša á 1,20 EUR/ks, 5 ks/0,2 kg tmel na drevo čerešňa á 1,20 EUR/ks,
1 ks/0,2 kg tmel na drevo parený buk á 1,20 EUR/ks, 4 ks/250 g drevo kitt mahagón
á 1,45 EUR/ks, 3 ks/250 g drevo kitt čerešňa á 1,45 EUR/ks, 6 ks/250 g drevo kitt borovica
á 1,45 EUR/ks, 5ks/0,7 l Pam Lazex slivka á 7,65 EUR/ks, 2 ks/5 l Dekor hit color marhuľa
á 14,90EUR/ks, 1 ks/3 kg Dekor hit color nebesky modrá á 7,50 EUR/ks, 5 ks/280 ml Ceresit
silikón biely á 5,88 EUR/ks, 2 ks/280 ml Ceresit silikón šedý á 5,88 EUR/ks, 3 ks/0,75 l
syntetika farba na kov a drevo 8190 á 8,79 EUR/ks, 6 ks/0,75 l syntetika farba na kov a drevo
8300 á 8,80 EUR/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 € 300,– (slovom tristo eur).

Od ô vod n e n ie
Dňa 25. 09. 2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzkarni – DOM FARIEB, Bratislavská cesta 35, Nitra.
V čase kontroly dňa 25. 09. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzalo 20 druhov výrobkov v celkovej hodnote 292,04 EUR
po uplynutí doby spotreby:
- 3 ks/0,6 kg tmel na drevo borovica á 2,65 EUR/ks – dátum spotreby (DS) do 27. 02. 2019
- 4 ks/0,6 kg tmel na drevo čerešňa á 2,65 EUR/ks – DS do 27. 10. 2018
- 3 ks/0,6 kg tmel na drevo čerešňa á 0,65 EUR/ks – DS do 13. 09. 2018
- 7 ks/0,6 kg tmel na drevo gaštan á 2,65 EUR/ks – DS do 03. 10. 2018
- 3 ks/0,6 kg tmel na drevo parený buk á 2,99 EUR/ks – DS do 20. 01. 2019
- 2 ks/0,6 kg tmel na drevo natural á 2,95 EUR/ks – DS do 17. 10. 2018
- 1 ks/0,6 kg tmel na drevo jelša á 2,99 EUR/ks –
DS do 10. 08. 2019
- 6 ks/0,2 kg tmel na drevo jelša á 1,20 EUR/ks –
DS do 06. 02. 2019
- 5 ks/0,2 kg tmel na drevo čerešňa á 1,20 EUR/ks – DS do 28. 09. 2018
- 1 ks/0,2 kg tmel na drevo parený buk á 1,20 EUR/ks – DS do 07. 02. 2019
- 4 ks/250 g drevo kitt mahagón á 1,45 EUR/ks – dátum plnenia 01/2017 záručná lehota 24
mesiacov od dátumu plnenia (01/2019)
- 3 ks/250 g drevo kitt čerešňa á 1,45 EUR/ks – dátum plnenia 01/2017, záručná lehota 24
mesiacov od dátum plnenia (01/2019)
- 6 ks/250 g drevo kitt borovica á 1,4 5EUR/ks - dátum plnenia 27/02//2017, záručná lehota 24
mesiacov od dátum plnenia (27/02/2019)
- 5 ks/0,7 l Pam Lazex slivka á 7,65 EUR/ks – DS 26. 08. 2018
- 2 ks/5 l Dekor hit color marhuľa á 14,90 EUR/ks – spotr. do 06. 02. 2019
- 1 ks/3 kg Dekor hit color nebesky modrá á 7,50 EUR/ks – spotr. do 24. 06. 2019
- 5 ks/280 ml Ceresit silikón biely á 5,88 EUR/ks – Exp. Date 25. 08. 18
- 2 ks/280 ml Ceresit silikón šedý á 5,88 EUR/ks – Exp. Date 14. 08. 18
- 3 ks/0,75 l syntetika farba na kov a drevo 8190 á 8,79 EUR/ks – Dat. Spotreby 30. 12. 2018
- 6 ks/0,75 l syntetika farba na kov a drevo 8300 á 8,80 EUR/ks – Dat. Spotreby 30. 12. 2018
Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie § 6 ods. 3 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá v plnom
rozsahu účastník konania, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyššie uvedeného zák.
č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 30. 01. 2020
č. P/0332/04/19 zaslané oznámenie o začatí správneho konania do elektronickej schránky
účastníka konania. Tento list bol účastníkovi konania doručený v súlade s ustanovením § 32
odsek 1, 2, 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. dňa 15. 02. 2020 uplynutím úložnej lehoty
rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov, mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom konania do 8 dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania.
Správny orgán uvádza, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je kontrolovaná osoba povinná
v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné
opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu
inšpektorátu. Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou kontrolovaného subjektu

a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav
zistený v čase kontroly.
Správny orgán ďalej uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe
objektívnej zodpovednosti. Účastník konania ako predávajúci zodpovedá teda za plnenie
svojich zákonných povinností objektívne, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť)
alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu došlo. V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá
aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov konajú.
Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci musí
spĺňať všetky podmienky podnikania, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych
predpisov v priebehu celého výkonu podnikateľskej činnosti. Zároveň chce správny orgán
zdôrazniť, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom aplikácie práva, nie tvorby práva.
Nakoľko účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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. Pre uloženie sankcie za
porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa je relevantná právna úprava vyplývajúca z § 24 zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie, ale
stanovuje povinnosť uložiť pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu
zo strany účastníka konania.
V zmysle 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 kontroly sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali výrobok po dobe spotreby.
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 25. 09. 2018, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za zistené porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží
správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. pokutu až
do výšky € 66 400,00.
Podľa § 24 ods. 5 vyššie citovaného zákona č. 250/2007 Z. z. bolo pri rozhodovaní o výške
pokuty prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci a následky
protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní vyššie uvedenej
povinnosti.
Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že 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, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený na kvalite
výrobku pri jeho použití. Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že z celkovo 40 druhov
prekontrolovaných výrobkov sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo až 20 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 292,04 € po uplynutí doby spotreby. Zároveň však správny orgán prihliadol
i na skutočnosť, že v danom prípade sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali výrobky po dobe
spotreby dlhšiu dobu, tak ako je uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Z hľadiska dĺžky trvania zisteného protiprávneho stavu bola zohľadnená skutočnosť, že
účastníkovi konania bolo preukázané trvanie zisteného stavu v čase kontroly.
Správny orgán prihliadol zároveň k tomu, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na
informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vzhľadom na uvedené bola pokuta uložená
odôvodnene a v adekvátnej výške.
Správny orgán uložil výšku postihu v zákonom stanovenej sadzbe do 66 400,- €. Pokuta,
ktorú správny orgán ukladá účastníkovi konania nemôže byť neprimerane mierna vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, čo znamená, že pokuta ako finančný
postih musí obsahovať aj represívnu zložku. Navyše na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu
funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna
porušení zákonných ustanovení.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta
uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia.
POUČENIE:
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/0346/04/19

V Nitre dňa 27. 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, § 4 ods.
2 písm. h), zákona NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 1
zák. č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,

r o z h o d o l takto:
účastníkovi konania s obchodným menom: Monika Matúšková Kvety Monpe
miesto podnikania: 951 17 Cabaj – Čápor, Cabaj 327
IČO: 51 451 581
Prevádzka: Kvety MONPE, COBORIHO 1, Nitra
kontrola vykonaná dňa 22. 10. 2019
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 16 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 ktorého predávajúci je povinný
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, nakoľko v čase kontroly dňa 22. 10. 2019 bol
vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup jedného kusu
náhrobného kahancu v celkovej hodnote € 2,50, pri ktorom nebol vydaný doklad o kúpe,
u k l a d á
účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
p o k u t u vo výške € 500,– (slovom päťsto eur.)
Od ô vod n e n i e
Dňa 22. 10. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke - Kvety MONPE, COBORIHO 1, Nitra.
V čase kontroly dňa 22. 10. 2019 bol vo vyššie uvedenej prevádzke inšpektormi SOI
vykonaný kontrolný nákup jedného kusu náhrobného kahancu v celkovej hodnote € 2,50,
pri ktorom nebol vydaný doklad o kúpe.
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.

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 prípadné 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 kúpu výrobkov vyplýva, že má byť vydaný
bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny, k čomu pri nákupe nedošlo.
Doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov.
Absencia dokladu o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu obsahu a hodnoty
vykonaného nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji
v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 30. 01. 2020,
naša zn. P/0346/04/19, poslané cez ústredný portál verejnej správy oznámenie o začatí
správneho konania, ktoré bolo účastníkovi konania doručené listinne dňa 05. 02. 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 18. 02. 2020. Vo svojom vyjadrení účastník konania
nespochybnil zistený skutkový stav, pričom uviedol, že je malý začínajúci živnostník a že
predáva živý tovar ako rezané a črepové kvety s obmedzenou dobou trvácnosti a preto nemá
veľké obraty, čo má súvisieť aj s prebiehajúcou výstavbou bytovo nákupného komplexu, čo má
obmedzovať a sťažovať podmienky predaja. Nedostatok mal byť spôsobený chvíľkovou
nepozornosťou.
K tomu správny orgán uvádza, že 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.
Z hľadiska miery zavinenia je dôležitá skutočnosť, že účastník konania nesie objektívnu
zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja výrobkov.
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 22. 10. 2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.

Za zistené porušenie zákona uloží správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 vyššie
uvedeného zákona č. 250/2007 Z. z., účastníkovi konania pokutu až do výšky € 66 400,00.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo podľa ustanovenia § 24 ods. 5, vyššie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z., prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci
a následky protiprávneho konania, ktorými sú porušenie práv spotrebiteľa v zmysle zákona
o ochrane spotrebiteľa, pri nedodržaní vyššie uvedenej povinnosti. Nevydaním dokladu o kúpe
si spotrebiteľ nemohol skontrolovať správnosť účtovania nákupu.
Pri posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená aj dôležitosť dokladu o kúpe ako aj
skutočnosť, že doklad o kúpe je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti
za vady výrobkov. Absencia dokladu o kúpe neumožňuje spotrebiteľovi dôslednú kontrolu
obsahu a hodnoty vykonaného nákupu. Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej
zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Zároveň bolo prihliadnuté
aj na to, že účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania
uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa
počas celého priebehu vykonávania podnikateľskej činnosti.
Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol zároveň k tomu, že ako predávajúci, ktorý
spotrebiteľovi predáva výrobky, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov. Za ich dodržiavanie zodpovedá účastník konania objektívne, teda bez ohľadu
na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Keďže správny orgán uložil pokutu
v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je pokutou
primeranou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia
povinnosti.
POUČENIE:
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/0319/04/19
V Nitre dňa 09. 03. 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, § 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: KRONZI s. r. o.
sídlo: A. Hlinku 4466/15, 955 01 Topoľčany
IČO: 35 968 419
prevádzka: Kúpeľňový nábytok KRONZI, Pivovarnícka 5, Topoľčany
 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
06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach
na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého prevádzkovateľom je
účastník konania, bolo v časti 4) STORNO OBJEDNÁVKY uvedené nasledovné:
„Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci
nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci
povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška
týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru”, čím účastník konania ako
predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v zmysle
§ 7 ods. 1 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, 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 prevzatia tovaru v prípade
zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru; 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 a v zmysle § 9 ods. 1 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, pričom na základe vyššie uvedeného má správny

orgán za to, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa ešte pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je požadovanie úhrady vzniknutých nákladov
zo strany účastníka konania ako predávajúceho protiprávnym konaním odporujúcim
príslušným platným právnym predpisom, nakoľko z ustanovenia § 10 ods. 7 zákona
č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať
za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa okrem povinností
uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.,
ďalej bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ
ZMLUVY uvedené nasledovné: „...Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu
uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí
byť v pôvodnom nepoškodenom obale; Tovar musí byť nepoškodený; - Tovar nesmie byť
použitý...”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu, nakoľko nižšie cit. zákon č. 102/2014 Z. z. nezakazuje spotrebiteľovi
tovar vyskúšať, t. j. rozbaliť obal výrobku, odskúšať funkcie výrobku, teda použiť ho
spôsobom potrebným na zistenie jeho vlastností a funkčnosti, a následne využiť právo na
odstúpenie od zmluvy,
a v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
uvedené nasledovné: „3) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať
nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu
vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode
neodkladne informovať o stave reklamácie ”, čím účastník konania ako predávajúci uložil
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko uplatnenie reklamácie je zákonom
garantované právo spotrebiteľa a právna úprava spotrebiteľovi neukladá žiadne povinnosti
v súvislosti s úhradou nákladov vzniknutých pri jej vybavovaní či iných poplatkov, a to bez
ohľadu na jej výsledok, pričom v ustanovení § 18 ods. 6 nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z.
je výslovne ustanovené, že bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno
od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace
s odborným posúdením a v ustanovení § 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z., ak je výrobok
zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky
ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia a zároveň v zmysle ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu
vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady,
 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 informácie, nakoľko v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke
zistené, že účastník konania ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu
ww3.kronzi.sk neposkytol označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresu
orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle
§ 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene
a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., čím
účastník konania ako predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na informácie,
 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 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk,
ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 2) OBJEDNANIE TOVARU A
SLUŽIEB uvedené nasledovné: „...V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný,
prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaných
komponentov zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim
modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké
oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy prestaneme dodávať objednaný produkt
alebo uvedieme na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmeníme cenu
produktu”, 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 nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 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) nižšie 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,
taktiež bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
ww3.kronzi.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5)
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY uvedené nasledovné: „Kupujúci nepodnikateľ /
ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť
od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám
v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou, telefaxom alebo osobne
s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu...”, čím účastník
konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď
predávajúci vo svojich obchodných podmienkach zadefinoval lehotu na odstúpenie
od zmluvy so zákonným následkom vrátenia peňazí spotrebiteľovi v lehote 7 dní, napriek
tomu, že osobitná právna úprava – zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, stanovuje od 13. 06. 2014 zákonnú lehotu
na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní, pričom lehota
na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1,
zároveň bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu
ww3.kronzi.sk, ktorého prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5)
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY uvedené nasledovné: „...-Pri splnení všetkých
vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom
na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru...”, čím
účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských
zmluvách, podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 nižšie cit. zákona
č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,
 pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti
na ustanovenia § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov - v zmysle ktorých predávajúci nesmie
používať nekalé obchodné praktiky, nakoľko nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom
za nekalú obchodnú praktiku sa v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z.,
okrem iného, považuje najmä klamlivé konanie, pričom v danom prípade ide o klamlivé
konanie – obchodnú praktiku, ktorá zapríčinila, alebo mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo
môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna
vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, nakoľko v čase kontroly
dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v obchodných podmienkach
na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého prevádzkovateľom je
účastník konania, bolo v časti 2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB uvedené
nasledovné: „Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie
alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka,
telefónu, e-mailu, faxu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar
uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť a ostatné údaje uvedené na
našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými
a vychádzajúcimi z údajov výrobcu Kronzi s. r. o.. V prípade nezrovnalostí Vás budeme
samozrejme bezodkladne informovať...”, čím účastník konania porušil zákaz používať
nekalé obchodné praktiky, a to klamlivým konaním v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo
môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna
vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, nakoľko uvedené údaje
o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie
spotrebiteľa o obchodnej transakcii, pričom údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť
dostatočne konkrétne a záväzné, nakoľko spotrebiteľ sa na základe nich rozhoduje o kúpe
daného výrobku, avšak poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť
spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. l) 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 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 poučenie o zodpovednosti predávajúceho
za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, nakoľko v čase kontroly dňa
06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník konania ako predávajúci
pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe
objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne
spotrebiteľa nepoučil o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa
všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka), keď v obchodných
podmienkach a iných informáciách obsiahnutých na webovom sídle internetového obchodu
účastníka konania ww3.kronzi.sk absentovalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za
vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. t) 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 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 informáciu o možnosti a podmienkach riešenia
sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie
na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,
prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu, nakoľko v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené,
že účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa
zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk jasne a zrozumiteľne
spotrebiteľovi neoznámil informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň neuviedol na svojom
webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,
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 1 100,– € (slovom jedentisícsto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 06. 06. 2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Kúpeľňový nábytok KRONZI, Pivovarnícka 5, Topoľčany.
Dňa 06. 06. 2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej
stránky ww3.kronzi.sk obchodné podmienky (printscreen) a záložku Kontakt, ktoré tvoria
prílohu č. 1 inšpekčného záznamu zo dňa 06. 06. 2019.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 4) STORNO OBJEDNÁVKY uvedené
nasledovné: „Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že
predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je
kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška
týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru”, čím účastník konania ako
predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v zmysle § 7 ods.
1 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, 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 prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je
predaj tovaru; 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 a v zmysle § 9 ods. 1 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, pričom na
základe vyššie uvedeného má správny orgán za to, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany
spotrebiteľa ešte pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je požadovanie úhrady
vzniknutých nákladov zo strany účastníka konania ako predávajúceho protiprávnym konaním

odporujúcim príslušným platným právnym predpisom, nakoľko z ustanovenia § 10 ods. 7
zákona č. 102/2014 Z. z. vyplýva, že uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie
mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa okrem povinností
uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z..
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
uvedené nasledovné: „...Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: - Obdržaný, resp.
prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii
kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí byť v pôvodnom
nepoškodenom obale; Tovar musí byť nepoškodený; - Tovar nesmie byť použitý...”, čím
účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu,
nakoľko nižšie cit. zákon č. 102/2014 Z. z. nezakazuje spotrebiteľovi tovar vyskúšať, t. j.
rozbaliť obal výrobku, odskúšať funkcie výrobku, teda použiť ho spôsobom potrebným na
zistenie jeho vlastností a funkčnosti, a následne využiť právo na odstúpenie od zmluvy.
Taktiež bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA uvedené
nasledovné: „3) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné
náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu vybavíme čo
najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne
informovať o stave reklamácie ”, čím účastník konania ako predávajúci uložil spotrebiteľovi
povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko uplatnenie reklamácie je zákonom garantované právo
spotrebiteľa a právna úprava spotrebiteľovi neukladá žiadne povinnosti v súvislosti s úhradou
nákladov vzniknutých pri jej vybavovaní či iných poplatkov, a to bez ohľadu na jej výsledok,
pričom v ustanovení § 18 ods. 6 nižšie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. je výslovne ustanovené,
že bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením
a v ustanovení § 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z., ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie
určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a zároveň
v zmysle ustanovenia § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, kupujúci má právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo
zodpovednosti za vady.
Zároveň bolo v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
účastník konania ako predávajúci na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk
neposkytol označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresu orgánu dozoru
alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. d)
a e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., čím účastník konania ako predávajúci
uprel spotrebiteľovi právo na informácie.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke takisto zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
uvedené nasledovné: „...V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo
k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaných komponentov
zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať
alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si
vyhradzujeme aj v prípade, kedy prestaneme dodávať objednaný produkt alebo uvedieme na
trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmeníme cenu produktu”, 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 nižšie cit. zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 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) nižšie
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.
Ďalej v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
uvedené nasledovné: „Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona
č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri
odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy emailom, poštou, telefaxom alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu
Vášho bankového účtu...”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď predávajúci vo svojich obchodných
podmienkach zadefinoval lehotu na odstúpenie od zmluvy so zákonným následkom vrátenia
peňazí spotrebiteľovi v lehote 7 dní, napriek tomu, že osobitná právna úprava – zákon
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
stanovuje od 13. 06. 2014 zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez
uvedenia dôvodu 14 dní, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa § 7 ods. 1.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke rovnako zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
uvedené nasledovné: „...-Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru
Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní
po fyzickom obdržaní tovaru...”, čím účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách, podmienka je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1
nižšie cit. zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi
všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke tiež zistené, že
v obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti 2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
uvedené nasledovné: „Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej
kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného
košíka, telefónu, e-mailu, faxu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar
uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť a ostatné údaje uvedené na našich
stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými
a vychádzajúcimi z údajov výrobcu Kronzi s. r. o.. V prípade nezrovnalostí Vás budeme
samozrejme bezodkladne informovať...”, čím účastník konania porušil zákaz používať nekalé
obchodné praktiky, a to klamlivým konaním v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť
do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu
k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, nakoľko uvedené údaje o tovare patria
medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej
transakcii, pričom údaje o hlavných znakoch výrobku musia byť dostatočne konkrétne
a záväzné, nakoľko spotrebiteľ sa na základe nich rozhoduje o kúpe daného výrobku, avšak
poskytnutie takýchto nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť,
že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Zároveň v čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa
zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasne a zrozumiteľne spotrebiteľa nepoučil o zodpovednosti predávajúceho za
vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka),
keď v obchodných podmienkach a iných informáciách obsiahnutých na webovom sídle
internetového obchodu účastníka konania ww3.kronzi.sk absentovalo poučenie
o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu.
V čase kontroly dňa 06. 06. 2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke súčasne zistené, že
účastník konania ako predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa
zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk jasne a zrozumiteľne
spotrebiteľovi neoznámil informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň neuviedol na svojom
webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Konateľka účastníka konania p. Tatiana K. uskutočnila v čase kontroly nápravu obchodných
podmienok ww3.kronzi.sk (príloha č. 2 inšpekčného záznamu zo dňa 06. 06. 2019).
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. a); § 4 ods. 2
písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1; § 4 ods. 2 písm. c); § 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. a § 3 ods. 1 písm. l), t) vyššie cit. zákona č. 102/2014 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/0319/04/19 zo dňa 23. 01. 2020 do jeho elektronickej schránky.
Predmetné oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
09. 02. 2020, 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 06. 06. 2019 konateľka účastníka konania
p. Tatiana K. prítomná pri kontrole uviedla, že obchodné podmienky sú opravené, ďakuje za
ústretovosť a podmienky budú dodržiavať.
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. Zároveň chce správny orgán zdôrazniť, že pokiaľ by orgán dozoru zistil, že
kontrolovaná osoba nesplnila uložené opatrenie v určenej lehote, resp. nesplnila ho vôbec, toto
konanie je vyhodnotené ako porušenie zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 9 ods. 1 cit. zákona č. 128/2002 Z. z..
Účastník konania za zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z. z a zákona č. 102/2014 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 § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. 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 spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie upierať
spotrebiteľovi práva podľa § 3.
Podľa § 3 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., 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.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať
nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.

Podľa § 7 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
Podľa § 7 ods. 4 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. sa za nekalú obchodnú praktiku
považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna
obchodná praktika podľa § 9.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z., obchodná praktika sa považuje
za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným
znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo,
servis zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum
výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo,
špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo
výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte.
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. 6 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ
reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť
spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr
do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa
odseku 9.
Podľa § 18 ods. 7 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ
reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie
určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších
predpisov je poskytovateľ služieb povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení
poskytnúť najmä tieto informácie:
d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb
podlieha.

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. 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. 1 písm. l) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. 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, poučenie
o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu.
Podľa § 3 ods. 1 písm. t) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. 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,
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho
riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu
alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu.
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.
Podľa § 10 ods. 7 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z. okrem povinností uvedených
v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať
za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.

V zmysle § 53 ods. 1 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“).
Podľa § 598 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, má
kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv zo zodpovednosti za vady.
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal
podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol v danom prípade spoľahlivo preukázaný. Pri hodnotení dôkazov správny
orgán vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného
v inšpekčnom zázname zo dňa 06. 06. 2019, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa uloží správny
orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pokutu
až do výšky 66 400 eur.
Za porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. uloží orgán dohľadu
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 2 písm. b)
zákona č. 102/2014 Z. z. pokutu od 200 do 10 000 eur.
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. Pri absencii výslovnej
právnej úpravy je potrebné na základe analógie legis použiť tzv. absorpčnú zásadu v zmysle
§ 41 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho
zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri treste
prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný
druh trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov.
Ak sú dolné hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou
úhrnného trestu najvyššia z nich. V zmysle vyššie uvedeného sa za najprísnejšie postihnuteľný
správny delikt bude považovať ten, za ktorý je možné uložiť pokutu s najvyššou sadzbou.
Vzhľadom k uvedenému má správny orgán za to, že najprísnejšie postihnuteľným správnym
deliktom bude v danom prípade konanie, ktorým účastník konania porušil ustanovenia zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, t. j. v danom prípade bola pokuta 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.
Pri určovaní výšky sankcie správny orgán vzal do úvahy, že účel právnych predpisov
poskytujúcich spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy zvýšenú ochranu, nebol
z dôvodov porušenia povinností splnený. Ukladanie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho
dôvodu považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom stanovených povinností.
Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti
bez právneho dôvodu, a to v súvislosti s uplatňovaním práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj
v súvislosti s uplatňovaním práva zo zodpovednosti za vady výrobkov.

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa
vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem
iného právo na informácie, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý, nakoľko
účastník konania neposkytol na webovom sídle internetového obchodu ww3.kronzi.sk
označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu,
ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a e) vyššie cit.
zákona č. 22/2004 Z. z..
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na to, že v obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené viacnásobné porušenie zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za závažné porušenie zákonom
stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo založiť značnú nerovnosť
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ v dobrej
viere uzaviera zmluvu s predávajúcim, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie
a ponúkané služby koná profesionálne a so znalosťou ponúkaných služieb, čo zodpovedá
poctivému prístupu v podnikaní a dodržiavaniu odbornej starostlivosti zo strany účastníka
konania vo vzťahu k spotrebiteľom. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej
strany v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch je prevtelená do zákazu používania
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, pričom v predmetnom prípade nebola
naplnená.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na porušenie práv spotrebiteľa pri
nedodržaní zákazu použitia nekalých obchodných praktík, a to klamlivým konaním v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože uvádza do omylu alebo
môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna
vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho vyhotovenie, čím bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa priznaný mu zákonom č. 250/2007 Z. z.. Správny orgán pristúpil k určeniu
výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa
u všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa nachádzali na internetovej stránke
ww3.kronzi.sk, ako aj po prihliadnutí na skutočnosť, že obsah týchto podmienok spotrebiteľ
podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok skúseností
v danej oblasti, v porovnaní s predávajúcim, nie je objektívne schopný posúdiť charakter
a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva.
Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci neposkytol
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na
základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku poučenie
o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu
a informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho
riešenia sporov, odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Informácie uvedené
v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. majú byť spotrebiteľovi poskytnuté za každých okolností.
Nakoľko v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného
prezretia si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu
možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie uvedených informácií zákon
viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda pred uzavretím zmluvy na diaľku.
V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe spotrebiteľovi neboli poskytnuté
základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku.
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
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