Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 Nitra
Číslo: P/0210/04/19 - NK
V Nitre dňa 11.09.2020

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: M.E. SPILKA, s. r. o.
sídlo: Čsl. armády 1020/14, 927 01 Šaľa
IČO: 44 495 064
prevádzka: Poľovnícke potreby KIZLYAR, Budovateľská 62, Šaľa
 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 15.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
účastník konania ako predávajúci, na webovom sídle internetového obchodu www.kizlyar.sk
neposkytol sídlo poskytovateľa služieb, 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. a), d), 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 15.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že v Obchodných
podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.kizlyar.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti Storno/Zrušenie objednávky uvedené
nasledovné: „Objednávku možno stornovať /zrušiť e-mailom na adrese info@kizlyar.sk ...
alebo telefonicky na čísle + 421 313 812 003 do 12 hodín od objednania s uvedením Vášho
mena, priezviska, doručovanej adresy a približný čas objednávky”, 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 zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov stanovuje zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia
dôvodu 14 dní a v zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť
od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) 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 ak
sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od
zmluvy a zároveň poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy
č. 3, nakoľko v čase kontroly dňa 15.05.2019 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 www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne
spotrebiteľovi neoznámil informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach,
lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a v čase kontroly dňa
15.05.2019 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 www.kizlyar.sk neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od
zmluvy podľa prílohy č. 3 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) 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 ak
sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ
odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3,
a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na
jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, nakoľko v čase kontroly dňa
15.05.2019 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 www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj
náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom pošty,
 pre porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. k) 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 ak
sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle
objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ nie
je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ
stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v čase kontroly dňa 15.05.2019 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
www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil informáciu o tom, že
spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za
ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 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 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 15.05.2019 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 www.kizlyar.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 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 15.05.2019 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
www.kizlyar.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 200,– € (slovom dvesto eur).
Od ô vod n e n ie
Dňa 15.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI v Nitre pre Nitriansky kraj kontrolu
v prevádzke – Poľovnícke potreby KIZLYAR, Budovateľská 62, Šaľa.
Dňa 15.05.2019, t. j. v deň vykonania kontroly, vytlačili inšpektori SOI z internetovej stránky
www.kizlyar.sk Obchodné podmienky a záložku Obchod, ktoré tvoria prílohu č. 1 inšpekčného
záznamu zo dňa 15.05.2019.
V čase kontroly dňa 15.05.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že účastník konania ako
predávajúci na webovom sídle internetového obchodu www.kizlyar.sk neposkytol sídlo
poskytovateľa služieb, 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. a), d), 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.
Ďalej bolo v čase kontroly dňa 15.05.2019 vo vyššie uvedenej prevádzke zistené, že
v Obchodných podmienkach na webovom sídle internetového obchodu www.kizlyar.sk, ktorého
prevádzkovateľom je účastník konania, bolo v časti Storno/Zrušenie objednávky uvedené
nasledovné: „Objednávku možno stornovať /zrušiť e-mailom na adrese info@kizlyar.sk ... alebo
telefonicky na čísle + 421 313 812 003 do 12 hodín od objednania s uvedením Vášho mena,
priezviska, doručovanej adresy a približný čas objednávky”, 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 zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje
zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní
a v zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Taktiež bolo v čase kontroly dňa 15.05.2019 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 www.kizlyar.sk neposkytol spotrebiteľovi formulár na
odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z.
Zároveň bolo v čase kontroly dňa 15.05.2019 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 www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi
neoznámil informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe
pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

V čase kontroly dňa 15.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke takisto 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 www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi
neoznámil informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj
náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom
pošty.
Ďalej v čase kontroly dňa 15.05.2019 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 www.kizlyar.sk jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi
neoznámil informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne
informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
V čase kontroly dňa 15.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke rovnako 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 www.kizlyar.sk absentovalo poučenie o zodpovednosti
predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu.
V čase kontroly dňa 15.05.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzke tiež 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 www.kizlyar.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.
Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na
ustanovenie § 3 ods. 1; § 4 ods. 2 písm. c) vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. a § 3 ods. 1
písm. h), i), k), 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/0210/04/19 zo dňa 16.10.2019 do jeho elektronickej schránky, ktoré bolo
účastníkovi konania doručené dňa 17.10.2019.
Rozhodnutím č. P/0210/04/19, ktoré bolo účastníkovi konania doručené dňa 12.11.2019 bola
účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 2 000,- €, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a), § 4
ods. 2 písm. b) v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1 vyššie cit. zákona č. 250/2007 Z. z. a § 3
ods. 1 písm. h), i), k), l), t) vyššie cit. zákona č. 102/2014 Z. z.. Účastník konania podal
prostredníctvom svojho právneho zástupcu voči rozhodnutiu odvolanie, ktoré bolo na I SOI v
Nitre doručené dňa 26.11.2019.

Rozhodnutím odvolacieho orgánu č. SK/0488/99/2019 zo dňa 26.05.2020 bolo prvostupňové
rozhodnutie zrušené z dôvodu nesprávnej právnej kvalifikácie protiprávneho konania účastníka
konania a nedostatočného odôvodnenia výšky uloženej sankcie, pričom vec bola vrátená na I
SOI v Nitre na nové konanie, nakoľko v časti skutku spočívajúceho v posúdení zmluvnej
podmienky kvalifikovanej prvostupňovým správnym orgánom ako porušenie § 4 ods. 2 písm. a)
zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, nedošlo k porušeniu § 4 ods. 2
písm. a) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, keďže orgán dozoru
podľa zaužívanej praxe kvalifikuje takto zistený skutočný stav veci ako neprijateľnú zmluvnú
podmienku podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
V rozhodnutí č. P/0210/04/19 - NK prvostupňový správny orgán upravil právnu kvalifikáciu
zisteného porušenia zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
a zároveň rozsiahlejšie odôvodnil výšku uloženej sankcie, čím boli zo strany prvostupňového
správneho orgánu odstránené zistené nedostatky.
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 22.10.2019. Vo svojom vyjadrení účastník konania uvádza, že nedostatky
odstránil v stanovenom čase, zmenil charakter web stránky z e-shopu na katalóg. Účastník
konania upozorňuje, že zákazník mal vždy uvedené vo faktúre všetky vytknuté náležitosti
(informácie o firme, o sídle, zápis v obchodnom registri, atď.), pričom faktúru zároveň priložil
v prílohe svojho vyjadrenia. Zároveň dodáva, že v konečnom dôsledku sú tieto informácie
verejne dostupné. Podotýka, že žiadny zákazník nebol poškodený. Ďalej uvádza, že v bode č. 5
(v oznámení o začatí správneho konania) je uvedené, že „neoznámil informáciu o tom, že ak
spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §
10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty”, pričom takýto druh tovaru
nikdy cez e-shop nepredával. Tvrdí, že nemal vedomosť o tom, že musí byť uvedený kontakt pre
alternatívne riešenie sporov, ak je to v zákone dané. Túto skutočnosť nemožno zákazníkovi
odoprieť, nakoľko je to jeho právo. Tým pádom, ak to nebolo uvedené na jeho web stránke, aj
napriek tomu zákazník mohol využívať túto možnosť. Taktiež upozorňuje na skutočnosť, že
nikdy neuprel žiadne práva svojim zákazníkom a nikdy nebol podaný podnet na SOI zákazníkmi
pre porušenie zákona alebo odopretiu práv zákazníka.
Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 15.05.2019 konateľka účastníka konania
p. E. Š. prítomná pri kontrole uviedla, že v stanovenom termíne odstránia uvedené nedostatky.
K tomu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú účastníka konania
zodpovednosti za zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 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, pričom sa svojej zodpovednosti za kontrolou zistené
nedostatky nemôže zbaviť poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. Ďalej správny orgán
uvádza, že zákon
č. 250/2007 Z. z. ani zákon č. 102/2014 Z. z. neuvádza poškodenie
konkrétneho spotrebiteľa, ako skutočnosť podmieňujúcu a rozhodujúcu pre vznik zodpovednosti
za protiprávne konanie. Nakoľko správne delikty, ktorých sa dopustil účastník konania
neuvádzajú poškodenie spotrebiteľa ako obligatórnu náležitosť skutkovej podstaty, možno
konštatovať, že ide
o ohrozovacie správne delikty, pri ktorých pre
vyvodenie zodpovednosti za porušenie predmetných zákazov, alebo povinností, postačuje hrozba

poškodenia spotrebiteľa. Zároveň správny orgán dodáva, že nevedomosť o zákonných
povinnostiach je subjektívnou skutočnosťou, ktorá nezbavuje účastníka konania jeho objektívnej
zodpovednosti za porušenie zákona
č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014
Z. z. 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.
Ďalej správny orgán uvádza, že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou
účastníka konania, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle ktorého je kontrolovaná
osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite
nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote
správu inšpektorátu. Táto skutočnosť však nie je relevantným podkladom pre zbavenie sa
objektívnej zodpovednosti účastníka konania za protiprávny skutkový stav, zistený v čase
kontroly.
V súvislosti s tvrdením účastníka konania, že zákazník mal vždy uvedené vo faktúre všetky
vytknuté náležitosti (informácie o firme, o sídle, zápis v obchodnom registri, atď.), správny
orgán poukazuje na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi
služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie: a) názov, obchodné meno a
sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania
a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu; b) daňové identifikačné číslo, ak
je platiteľom dane z pridanej hodnoty; c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo; d)
označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu; e) názov a adresu orgánu dozoru alebo
dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.”
Taktiež vo vzťahu k vyjadreniu účastníka konania k oznámeniu o začatí správneho konania
správny orgán uvádza, že zákonodarca v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ustanovil povinnosť
predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov, alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na základe ktorej sa táto zmluva
má uzavrieť, informovať spotrebiteľa o skutočnostiach, ktorých taxatívny výpočet je obsiahnutý
v predmetnom ustanovení, a to v záujme toho, aby spotrebiteľ mal už v čase rozhodovania sa
o ponuke tovaru, alebo služby čo najúplnejšie a neskreslené informácie. Neposkytnutie
informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru,
je spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, nakoľko tento môže pod
vplyvom rôznych, často skreslených informácii vykonať nákup výrobku v domnení, že ak mu
výrobok nebude vyhovovať, môže ho vždy vrátiť a navyše, nemusí vynaložiť žiadne náklady v
súvislosti s uplatnením svojho práva odstúpiť od zmluvy.
Podľa § 3 ods. 1 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:
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady
na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu
o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa všeobecného
predpisu,
t) 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.
Správny orgán pozitívne hodnotí, že nikdy nebol podaný podnet na SOI zákazníkmi účastníka
konania pre porušenie zákona, alebo odopretiu práv zákazníka, avšak nejedná sa o okolnosť,
ktorá by účastníka konania zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z.
z. a zákona č. 102/2014 Z. z.
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 § 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.
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
15.05.2019, 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 zákazu upierať spotrebiteľovi právo na informácie; zákazu používať
neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; povinnosti 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 informáciu o
práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na
odstúpenie od zmluvy a zároveň poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy
podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; povinnosti 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 informáciu o tom,
že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty; povinnosti 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 informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne
informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
povinnosti 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 poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby
podľa všeobecného predpisu; povinnosti 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 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.

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1, 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 www.kizlyar.sk sídlo poskytovateľa
služieb, 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. a), 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. Účelom právnej úpravy,
upravenej zákonom č. 22/2004 Z. z. je okrem iného zabezpečiť účinný dohľad štátu nad
elektronickým obchodom, preto cit. predpis poskytovateľom služieb určuje povinnosť poskytnúť
príjemcovi služby sídlo poskytovateľa služieb, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu,
názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.
Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté aj na to, že v Obchodných podmienkach
internetového obchodu účastníka konania bolo zistené porušenie zákazu používať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Účastník konania v Obchodných podmienkach na
webovom sídle internetového obchodu www.kizlyar.sk informoval spotrebiteľa o tom, že
objednávku možno stornovať/zrušiť do 12 hodín od objednania. Neprijateľnosť tejto podmienky
spočívala v tom, že zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje
zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu 14 dní
a v zmysle § 7 ods. 5 cit. zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách považuje správny orgán za
závažné porušenie zákonom stanovených povinností, keďže takéto konanie je spôsobilé priamo
založiť značnú nerovnosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.
Správny orgán zdôrazňuje, že spotrebiteľ často vzhľadom na nedostatok skúsenosti v danej
oblasti
(v porovnaní s predávajúcim) nie je objektívne schopný posúdiť
charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok, ktoré ho v konečnom dôsledku
môžu pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho
poškodiť. Požiadavka ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských
zmluvných, vzťahoch je prevtelená
do zákazu používania neprijateľných podmienok v
spotrebiteľských zmluvách, pričom
v predmetnom prípade nebola
naplnená.
Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci neposkytol
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku informáciu o práve spotrebiteľa
odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od
zmluvy; formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.;
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;
informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o
okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; poučenie
o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služby podľa všeobecného predpisu;
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.
Neposkytnutie informácií v súvislosti s právom spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy môže mať za
následok, že spotrebiteľ si v dôsledku nevedomosti neuplatní svoje právo na odstúpenie od
zmluvy, ktoré mu vyplýva zo zákona č. 102/2014 Z. z. napriek tomu, že by ho inak uplatniť
mohol a chcel uplatniť, resp. uplatní si ho s časovým odstupom.
Zmyslom povinnosti predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy
podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. je zjednodušiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní
práva na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v praxi nie je ojedinelý prípad, kedy spotrebiteľ nemá
vedomosť o tom, akým spôsobom si má vyššie uvedené právo uplatniť a predovšetkým, čo
presne by malo písomné odstúpenie od zmluvy obsahovať, aby bolo riadne uplatnené.
Neposkytnutie informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru a informácie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,
prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od
zmluvy, je spôsobilé negatívne ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa, nakoľko tento
môže pod vplyvom rôznych, často skreslených informácii vykonať nákup výrobku v domnení, že
ak mu výrobok nebude vyhovovať, môže ho vždy vrátiť a navyše, nemusí vynaložiť žiadne
náklady v súvislosti s uplatnením svojho práva odstúpiť od zmluvy. V tejto súvislosti správny
orgán upozorňuje zároveň na skutočnosť, že neinformovanie spotrebiteľa o tom, že bude znášať
náklady na vrátenie tovaru, má za následok priamo zo zákona vznik povinnosti predávajúceho
znášať náklady na vrátenie tovaru.
Správny orgán prihliadol i na skutočnosť, že spotrebiteľ v dôsledku neuvedenia informácií
obsiahnutých v ustanoveniach § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, nemá vedomosť o tom, aké
má práva zo zodpovednosti za vady v závislosti od charakteru (odstrániteľná/neodstrániteľná
vada), resp. počtu odstrániteľných vád, čo môže viesť k značnej svojvôli predávajúceho určovať
spôsob vybavenia reklamácie i v prípade, keď podľa zákona právo voľby patrí práve
spotrebiteľovi.
Neoznámením informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov; a zároveň neuvedením odkazu na platformu alternatívneho
riešenia sporov na webovom sídle predávajúceho, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, môže byť spotrebiteľovi neprimerane sťažené,
resp. znemožnené obrátiť sa príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, nakoľko priemerný
spotrebiteľ nedisponujúci odbornými znalosťami o uvedenej možnosti nemusí ani vedieť, resp.
nemá vedomosť o podmienkach, po splnení ktorých tak môže urobiť.
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.
Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty zároveň prihliadol aj na to, že v súčasnej situácii
je potrebné prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na
podnikateľský subjekt, ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať
zisk.

S takýmto stavom zákon o správnom konaní, rovnako ako ani zákon o ochrane spotrebiteľa
nepočíta, a preto ho správny orgán vyhodnotil ako medzeru v zákone. Z uvedeného dôvodu, aj
s prihliadnutím na mieru závažnosti zistených nedostatkov, bolo o výške pokuty rozhodnuté tak,
aby jej výška mala čo najmiernejší ekonomický dopad pre účastníka konania.
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

