SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0086/07/18

Dňa: 19.07.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: W & Y s. r. o., sídlo 851 40 Bratislava-Petržalka, Šustekova
2690/31, IČO: 47 031 611 (ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania
ponúkal spotrebiteľom na predaj 14 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 1
028,26 €, u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa
osobitného predpisu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011
o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných
výrobkov etiketou a iným označením (ďalej len „Nariadenie“) nebola uvedená
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 07.02.2018 v prevádzkarni účastníka konania
SUPERMARKET – textil, obuv, galantéria, hračky, Námestie sv. Egídia 22/49, Poprad,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 700,00 €, slovom sedemsto eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 00860718.
Odôvodnenie:
Dňa 07.02.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni

SUPERMARKET – textil, obuv, galantéria, hračky, Námestie sv. Egídia 22/49, Poprad,
pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 13 zákona, ak sa informácie podľa § 12 ods. 2 zákona poskytujú písomne, musia
byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly v ponuke
a predaji boli zistené 14 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 1 028,26 €,
u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu
Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom
sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 10 ks pánska košeľa HEERMAN
á 10,90 € /ks
materiálové zloženie výrobku je uvedené trvale na etikete pevne pripevnenej
k textilnému výrobku (ďalej len MZ): 80 % COTTON 20% POLYESTER
- 3 ks pánska polokošeľa SHI JIA
á 9,99 € /ks
MZ: 80 % COTTON 20% POLYESTER
- 6 ks pánska polokošeľa SHI JIA – vzor: 6603
á 9,99 € /ks
MZ: 80 % COTTON
20% POLYESTER
- 4 ks pánske tričko PLAY BACK – style: 5M-1994
á 5,50 € /ks
MZ: 35 % COTTON
COTONE
BAUMWOLLE
ALGODÁO
COTON
ALGODON
PAMUT 60%
POLYESTER POLIESTERE POLYESTER
POLIÉSTER
POLYESTER
POLIESTER
POLIÉSZTER 5% LYCRA
ELASTANE
ELASTHANE
ELASTICO
ELASTHANNE ELASTANO ELASTÁN
- 6 ks pánske tričko ANBITIONFLY – NO: LK-36648
á 7,99 €/ks
MZ: 65 % COTONE
COTTON
COTON
ALGODON
ALGODAO
BAUMWOLLE
35% POLIESTERRE POLYESTER POLYESTER POLIESTER POLIESTER
POLYESTER
- 3 ks pánska mikina – tričko TOP – STAR, style: NO: LN 3586
á 10,00 €/ks
MZ: 80 % COTONE
COTTON
COTON
ALGODON
ALGODAO
BAUMWOLLE
20% VISCOSA VISCOSE VISCOSE VISCOSA VISCOSE VISKOSE
- 5 ks pánska mikina KAWAS
á 12,99 € /ks
MZ: 35% COTTON COTONE BAUMWOLLE ALGODAO COTON ALGODON
PAMUT 65% POLYESTER
POLIESTERE POLYESTER POLIÉSTER
POLYESTER
POLIESTER POLIESZTER
- 5 ks dámske nohavice ZAVA /maskáče/
á 10,99 €/ks
MZ: 95% ALGODÓN ALGODÁO COTTON COTON COTONE
5 % LICRA LYCRA LYCRA LYCRA LYCRA
- 30 ks detský pulóver ARINO
á 2,50 €/ks
MZ: 65 % ALGODON
35 % POLIESTER
- 20 ks detský domáci úbor /mikina + tepláky/ ARINO
á 5,00 €/ks
MZ: 65 % ALGODON
35 % POLIESTER
- 28 ks detská športová súprava ARINO /mikina + tepláky/
á 5,99 €/ks
MZ: 65 % ALGODON
35 % POLIESTER
- 15 ks detská súprava /mikina + tepláky/ QIFENG
á 5,99 €/ks
MZ: 70 % COTTON
30 % POLYESTER

- 6 ks dámske šaty M.B. 21
MZ: 95 % COTTON
5 % ELASTAN
- 6 ks dámske sako Z STAR
MZ: 95 % COTONE
5 % ELASTICO .

á 11,99 €/ks
á 17,50 €/ks

Poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, účastník konania porušil ustanovenie § 13 zákona.
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 31.05.2018 začaté správne
konanie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre
vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne
a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR
SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si túto povinnosť
predávajúceho preukázateľne nesplnil, keď u 14 druhov textilných výrobkov v celkovej
hodnote 1028,26 €, písomnú informáciu o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona
neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne
porušené.

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako
kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri
alergii na niektoré materiály.
Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol
charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková
hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0123/07/18

Dňa: 01.08.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: Alžbeta Korzuchová, miesto podnikania 058 01 Poprad, Štúrova
131/16, IČO: 50 350 901 (ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania
ponúkal spotrebiteľom na predaj 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 436,60
€, u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných
vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným
označením (ďalej len „Nariadenie“) nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 02.03.2018 v prevádzkarni účastníka konania Móda BETTY,
Zdravotnícka 4, Poprad,
ukladá

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 200,00 €, slovom dvesto eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 01230718.
Odôvodnenie:
Dňa 02.03.2017 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Móda BETTY, Zdravotnícka 4, Poprad, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 13 zákona, ak sa informácie podľa § 12 ods. 2 zákona poskytujú písomne, musia
byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly v ponuke
a predaji bolo zistených 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 436,60 €,
u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu
Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom
sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“ , vzor 5001 á 36,00 €/ks
Materiálové zloženie výrobku uvedené na trvale textilnej etikete pevne pripevnenej
k výrobku (ďalej len „MZ“): 70 % SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“ , vzor 6200 á 37,00 €/ks
MZ: 70% SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 8957 á 38,00 €/ks
MZ: 70% SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 2 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 7588 á 26,10 €/ks
MZ: 100% SETA SILK
- 2 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 9030 á 36,55 €/ks
MZ: 100% SETA SILK, SEIDE SOIE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 6807 á 38,00 €/ks
MZ: 100% SETA SILK, SEIDE SOIE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 1728 á 36,00 €/ks
MZ: 70% SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“, vzor 1787 á 34,20 €/ks
MZ: 70% SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 1 ks dámska blúzka „MADE IN ITALY“ á 36,00 €/ks
MZ: 70% SETA SILK, 30% VISKOZA,VISKOSE
- 2 ks dámske šaty „COLL FASHION“ á 28,05 €/ks
MZ: 100% COTTON
Poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, účastník konania porušil ustanovenie § 13 zákona.
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 12.06.2018 začaté správne
konanie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa
18.06.2018 písomne vyjadril.
Vo vyjadrení uviedol, že tovar bol ihneď z predajne stiahnutý, čím došlo z jeho strany
k náprave.
V ďalšom texte vyjadrenia poukazuje na vysoké náklady spojené s chodom prevádzkarne,
ktoré vysoko prekračujú zisk.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, ako
vecne a miestne príslušný správny orgán preskúmal podklady rozhodnutia v celom rozsahu
a dospel k záveru, že dôvody uvádzané vo vyjadrení účastníka konania ho nezbavujú
zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny stav.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne
a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR
SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď u 10 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 436,60 €, písomnú
informáciu o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona neuviedol v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne
porušené.
Odstrániť zistené nedostatky následne po vykonanej kontrole ako vo vyjadrení účastník
konania tvrdí a tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, ktorú
mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote
odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu.
Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré
boli zistené v čase kontroly.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako
kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri
alergii na niektoré materiály.
Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol
charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková
hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0126/07/18

Dňa: 20.07.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: SEKAL s. r. o. , Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice, IČO: 45 616 175
(ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 označiť predávaný výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou – podľa § 14a ods.
1 zákona, ku ktorému došlo tým, že v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 16 druhov
výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou a 5 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené predajnou a jednotkovou cenou,
zistené pri výkone kontroly dňa 26.02.2018 v prevádzkarni účastníka konania Klampiarske
výrobky SEKAL, Bardejovská 14, Prešov,
ukladá

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 350,00 €, slovom tristopäťdesiat eur, ktorú je
účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou
poukážkou typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180
0000 0070 0006 5068, VS – 01260718.
Odôvodnenie:
Dňa 26.02.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Klampiarske výrobky SEKAL, Bardejovská 14, Prešov, pri ktorej bol zistený nedostatok,
za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok predajnou cenou a jednotkovou
cenou, keď v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 16 druhov výrobkov,
ktoré neboli označené predajnou cenou a 5 druhov výrobkov, ktoré neboli označené
predajnou a jednotkovou cenou. S týmito nedostatkami sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali nasledovné výrobky:
chýbala predajná cena
- kefa oceľová 22080
- nožnice na plech Rostex vystrihovacie pravé
- nožnice na plech Rostex vyosené
- nožnice nws 070
- kartáč hrnkový vlnitý
- nitovacie kliešte Bralo BM-75
- nitovacie kliešte Bralo BM-45
- upínací pás 25 x 2,5 m
- sponkovačka TW ST 608 4-14
- technický benzín 1,0 L
- riedidlo C-600 1,0 L
- Bioetanol liehový prípravok 1,0 L
- zachytávač nečistôt pozink 120 mm
- objímka KJG 60/150
- objímka KJG 80/150
- objímka KJG 100/150
chýbala predajná a jednotková cena
- univerzálna textilná páska Den braven 50 mm x 25m
- chemická kotva Koelner 300 ml
- tekuté reťaze Turtle snow grip 400 ml
- syntetická lazúra SATIN Woodstain Johnstone´s 750 ml
- multifunkčný spray WD 40 240 ml
Neoznačením výrobkov predajnou a jednotkovou cenou, účastník konania porušil ustanovenie
§ 6 ods. 3 a § 14a ods. 1 zákona.
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 05.06.2018 začaté správne
konanie.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre
vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich
dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Podľa § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou
a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou
cenou.
Podľa § 2 písm. zb. zákona na účely tohto zákona sa rozumie jednotkovou cenou konečná
cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter
štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa
pri predaji výrobku.
Citovanými zákonnými ustanoveniami je uložená predávajúcemu povinnosť predávané
výrobky označiť súčasne predajnou cenou a jednotkovou cenou. Uvedená povinnosť sa
vzťahuje na všetky výrobky, ktorých množstvo vyznačené na výrobku je deklarované
v meracích jednotkách v zmysle § 3 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších
predpisov alebo v iných meracích jednotkách, ktoré sa bežne používajú pri predaji výrobku.
Jednotková cena, to znamená cena prepočítaná na príslušnú jednotku množstva nemusí byť
uvedená len v prípade, ak predajná cena je zhodná s jednotkovou cenou. Zároveň platí, že
predajnou cenou výrobok musí byť označený v každom prípade bez výnimky.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si túto povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaných zákonných ustanovení preukázateľne nesplnil,
keď neoznačil 16 druhov výrobkov predajnou cenou a 5 druhov výrobkov jednotkovou
a predajnou cenou.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne
porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
neoznačením výrobkov predajnou a jednotkovou cenou, boli porušené práva spotrebiteľa
chránené zákonom.
Neoznačením výrobkov predajnou a jednotkovou cenou, spotrebiteľ nemá k dispozícií jednu
zo základných informácii o výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho ekonomické správanie
ohľadom kúpy konkrétneho výrobku. Táto informácia patrí do skupiny informácií, ktoré
spotrebiteľ od predávajúceho musí dostať vždy, a to jednoznačne.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0127/07/18

Dňa: 01.08.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: Möbelix SK, s. r. o. , Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO:
35 903 414 (ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi o výrobcovi alebo aj o
dovozcovi alebo dodávateľovi – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že
účastník konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 2 druhy výrobkov, ktoré neboli
označené údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
 písomné informácie podľa § 11 ods. 1 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania
ponúkal spotrebiteľom na predaj 8 druhov výrobkov v celkovej hodnote 948,90 €,
u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 11 ods. 1 zákona, nebola
uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,

zistené pri výkone kontroly dňa 27.02.2018 v prevádzkarni účastníka konania Möbelix
Prešov, oddelenie malého nábytku, Arm. Gen. Svobodu 19, Prešov,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 700,00 €, slovom sedemsto eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 01270718.
Odôvodnenie:
Dňa 27.02.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Möbelix Prešov, oddelenie malého nábytku, Arm. Gen. Svobodu 19, Prešov, pri ktorej
boli zistené nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené
údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, keď v ponuke pre
spotrebiteľa boli zistené 2 druhy výrobkov, ktoré neboli označené údajom o výrobcovi
alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- organizér strieborný 17,5x8,2x13,5 cm á 2,49 €/ks
- otočné kolieska na stôl (5 ks v balení) á 8,99 €/bal.
 Podľa § 13 zákona, ak sa informácie podľa § 11 ods. 1 zákona poskytujú písomne, musia
byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly v ponuke
a predaji bolo zistených 8 druhov výrobkov (kancelárske stoličky) v celkovej hodnote
948,90 €, u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 11 ods. 1 zákona
nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale v cudzom jazyku v znení:
„UP LIFT DOWN FREE LOCK“. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa
nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 ks kancelárske kreslo ROMERO čierna textilná koža s plynovým piestom v cene
99,90 €
- 1 ks kancelárske kreslo ORLANDO 119,- €
- 1 ks kancelárske kreslo WIEN textilná koža šedá 149,- €
- 1 ks kancelárske kreslo BASTI 129,- €
- 1 ks kancelárske kreslo CARMEN textilná koža hnedá 119,- €
- 1 ks kancelárske kreslo KLAUS bielo-čierna textilná koža, nylon 129,- €
- 1 ks kancelárske kreslo HOBBY čierna/červená/plast, kov, textil 149,- €
- 1 ks otočná stolička čierna/petrolejová 55,- €
Neoznačením výrobkov údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a
poskytovaním písomných informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, účastník konania porušil ustanovenie § 12 ods. 2 a § 13 zákona.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 04.06.2018 začaté správne
konanie.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre
vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich dodržiavanie
zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Podľa § 12 ods. 2 zákona predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo
o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako
aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných
predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť
alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.
Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia možno vyvodiť, že predávajúci je povinný
predovšetkým uvedenými údajmi predávaný výrobok označiť. Len údaje, ktorými nemožno
predávaný výrobok označiť, je predávajúci povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo
spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať.
Medzi výrobky, ktoré nie je možné zákonom stanovenými údajmi označiť, možno zaradiť
najmä výrobky malých rozmerov, prípadne výrobky, ktoré z estetického hľadiska, či
z hľadiska narušenia ich povrchovej úpravy, kvality alebo z iných podobných dôvodov, nie je
účelné ani vhodné takto označovať.
Vykonanou kontrolou však bolo jednoznačne zistené, že účastník konania ponúkal na predaj 2
druhy výrobkov, u ktorých chýbal údaj o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
čím porušil ustanovenie § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého bol povinný zabezpečiť
označenie predávaných výrobkov.
Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne
a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR
SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď u 8 druhov výrobkov v celkovej hodnote 948,90 € písomnú informáciu
o spôsobe použitia podľa § 11 ods. 1 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka.
Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne
porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
neoznačením výrobkov údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi a
poskytovaním písomných informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že údaje o výrobcovi alebo aj o
dovozcovi alebo dodávateľovi patria do skupiny informácii, ktorými výrobky musia byť
označené v každom prípade, nakoľko tieto sú dôležité najmä z hľadiska prípadného
uplatnenia práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
v zmysle osobitného zákona.
Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná
skutočnosť, že poskytnutím písomných informácii o spôsobe použitia len v cudzom jazyku,
účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.
Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol
charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková
hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na
ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0141/07/18

Dňa: 01.08.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: Anna Motyková, miesto podnikania 054 01 Levoča, Ovocinárska
3109/54, IČO: 44 967 071(ďalej len „účastník konania“)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 informovať spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaného výrobku – podľa § 11 ods. 1
zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 7
druhov výrobkov (črepníkové kvety) v celkovej hodnote 104,10 €, ku ktorým nezabezpečil
informácie o spôsobe údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek tomu, že
povaha týchto výrobkov, spôsob a doba ich používania si to vyžadovala,

zistené pri výkone kontroly dňa 07.03.2018 v prevádzkarni účastníka konania Kvety „AM“ ,
Nám. Majstra Pavla 47, Levoča,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 200,00 €, slovom dvesto eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 01410718.
Odôvodnenie:
Dňa 07.03.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Kvety „AM“ , Nám. Majstra Pavla 47, Levoča, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 11 ods. 1 zákona v prípadoch, ak to povaha výrobku, doba a spôsob jeho
používania vyžaduje, informovať spotrebiteľa formou písomného návodu o spôsobe
údržby predávaných výrobkov, keď vykonanou kontrolou bolo v ponuke pre spotrebiteľa
zistených 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 104,10 €, ku ktorým účastník konania
nezabezpečil informácie o spôsobe údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek
tomu, že povaha tohto výrobku, spôsob a doba ich používania si to vyžadovala. S týmto
nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 2 ks črepníkový kvet „HYDRANGEA“ á 12,50 €/ks
- 2 ks črepníkový kvet „CHAMADOREA“ á 4,00 €/ks
- 2 ks črepníkový kvet „FASTHEDERA“ á 7,00 €/ks
- 1 ks črepníkový kvet „CUPRESSUS“ á 15,80 €/ks
- 1 ks črepníkový kvet „HOYA BELLA“ á 17,00 €/ks
- 1 ks črepníkový kvet „ANTHURIA“ á 12,80 €/ks
- 1 ks črepníkový kvet „BANANOVNÍK“ á 11,50 €/ks
Neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, účastník konania
porušil ustanovenie § 11 ods. 1 zákona.
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 07.06.2018 začaté správne
konanie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa
13.06.2018 písomne vyjadril. Vo vyjadrení v súvislosti s chýbajúcim názvom a množstvom
vo vydanom doklade o kúpe uviedol, že naaranžované kytice (hrobové výrobky), ktoré má vo
vázach, sú označené štítkom, na ktorom je uvedený druh použitého materiálu (kvety, zeleň,
stužky, dekorácie), ich množstvo a cena. Zákazník je informovaný o zložení a cene výrobku,

ktorý kupuje. Inšpektori SOI si sami vybrali kvety, zeleň a stužku na výrobu kytice. Tie boli
označené názvom a cenou. Účastník konania nepovažoval za potrebné rozpisovať samotný
štítok k danej kytici. Účastník konania nepredáva jednotlivé kusy – kvety, zeleň a stužku ich
vybratím a zabalením. Uvedený materiál bol použitý na výrobu kytice. Ich naaranžovaním,
zviazaním a ozdobením vznikol výrobok – kytica. Z uvedeného má za to, že doklad o kúpe
vydal v súlade s § 16 ods. 1 písm. d) zákona.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, ako
vecne a miestne príslušný správny orgán preskúmal podklady rozhodnutia v celom rozsahu
a dospel k záveru, že námietky účastníka konania ohľadom uvedenia názvu a množstva
výrobku v doklade o kúpe sú opodstatnené. Správny orgán má za to, že striktné požadovanie
uvádzania jednotlivých položiek a ich množstva v týchto prípadoch je príliš formalistické.
Z uvedených dôvodov za tento kontrolou zistený nedostatok pokutu neuložil.
Čo sa týka ďalšieho nedostatku správny orgán uvádza, že účastník konania ako predávajúci,
to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje
služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti
spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky ponuky
alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich dodržiavanie zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Podľa § 11 ods. 1 predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaného výrobku alebo o charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a
údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže
alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania ako aj o riziku súvisiacom
s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho
používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval
aj priložený písomný návod.
Podľa § 11 ods. 3 zákona povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť
tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo
dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predávajúci si môže splniť informačné
povinnosti o predávanom výrobku rôznymi spôsobmi, podľa vlastnej úvahy s ohľadom na
podmienky, za ktorých výrobky predáva alebo služby poskytuje. Ak to však povaha výrobku,
spôsob a doba jeho používania vyžaduje, je predávajúci povinný informácie o výrobku
uvedené v tomto zákonnom ustanovení spotrebiteľovi poskytnúť aj v priloženom písomnom
návode.
Informácie obsiahnuté v priloženom písomnom návode zároveň musia spĺňať požiadavku
zrozumiteľnosti, teda musia byť zrozumiteľné pre bežného spotrebiteľa, prípadne pre skupinu
spotrebiteľov, ktorým sú výrobky určené. Zároveň platí, že predávajúci sa nemôže zbaviť
svojej
zodpovednosti poukazom na to, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol
výrobca, dovozca alebo dodávateľ.
Vykonanou kontrolou však bolo jednoznačne zistené, že účastník konania sa citovanými
zákonnými ustanoveniami dôsledne neriadil, keď spotrebiteľa neinformoval o spôsobe
údržby u 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 104,10 €, a to aj napriek tomu, že povaha
tohto výrobku, doba ako aj spôsob jeho používania si vyžadovala tieto informácie
spotrebiteľovi poskytovať aj v takejto forme.

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázateľne
porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná
skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov formou
písomného návodu, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na
ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0142/07/18

Dňa: 01.08.2018

ROZHODNUTIE

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj ako
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 1, 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, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
rozhodol

takto:

účastníkovi konania: Pavol Maráček – EMPIRIA, miesto podnikania 921 01 Piešťany,
Priemyselná 12, IČO: 17 672 520 ( ďalej len „účastník konania)
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa 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 (ďalej len „zákon“)
 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby,
najneskôr v posledný deň doby spotreby – podľa § 6 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo

tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 1
druh výrobku v celkovej hodnote 5,76 € po plynutí jeho doby spotreby,
 písomné informácie podľa § 11 ods. 1 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania
ponúkal spotrebiteľom na predaj 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 85,34 €, u ktorých
písomná informácia o spôsobe použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho
použitia výrobku, resp. návod na montáž podľa § 11 ods. 1 zákona, nebola uvedená
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku – podľa § 16
ods. 1 písm. d) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľovi na 1 ks
dezinfekčný prípravok clean hydro 500 ml á 5,76 €/ks zakúpený v II. kontrolnom nákupe
vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom bol zakúpený výrobok uvedený ako „58761-No
Prijatá záloha“, teda bez uvedenia konkrétneho názvu výrobku, z ktorého by bola zrejmá
jeho identifikácia.
zistené pri výkone kontroly dňa 06.03.2018 v prevádzkarni účastníka konania EMPIRIA
kúpeľňové štúdio, Budovateľská 34/D, Prešov,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 350,00 €, slovom tristopäťdesiat eur, ktorú je
účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou
poukážkou typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180
0000 0070 0006 5068, VS – 01420718.
Odôvodnenie:
Dňa 06.03.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
EMPIRIA kúpeľňové štúdio, Budovateľská 34/D, Prešov, pri ktorej boli zistené
nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 6 ods. 3 zákona stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú
dobu spotreby, najneskôr v posledný deň doby spotreby, keď vykonanou kontrolou bolo
zistené, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu
1 druh výrobku – 1 ks dezinfekčný prípravok clean hydro 500 ml á 5,76 €/ks – v celkovej
hodnote 45,00 € po uplynutí jeho doby spotreby, a to s dátumom výroby: 24.3.2013 a
dobou spotreby: 24.3.2016
 Podľa § 13 zákona, ak sa informácie podľa § 11 ods. 1 zákona poskytujú písomne, musia
byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď v čase kontroly v ponuke
a predaji boli zistené 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 85,34 €, u ktorých písomná
informácia o spôsobe použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia
výrobku, resp. návod na montáž podľa § 11 ods. 1 zákona nebola uvedená v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
- 3 bal. montážne mazadlo PIPELIFE 2000 ml á 15,- € - vlastnosť výrobku, návod na
použitie a bezpečnostné upozornenia neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe

-

-

-

štátneho jazyka, ale v znení: „ Použitelné pro trubky pro pitnou vodu. Nanáší se
v tenké vrstvě na očištění povrch dle doporučení výrobce trubek a tvarovek. Výrobek
může poškodiť pokožku nebo oči. Při práci používejte gumové rukavce. Potřísněnou
pokožku umyte pod tekoucí vodou, zasažené oko vyplachujte 10 minut.“,
1 bal. montážne mazadlo PIPELIFE 250 ml á 2,30 €/ks - vlastnosť výrobku, návod
na použitie a bezpečnostné upozornenia neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, ale v znení: „Použitelné pro trubky pro pitnou vodu. Nanáší se
v tenké vrstvě na očištění povrch dle doporučení výrobce trubek a tvarovek. Výrobek
může poškodiť pokožku nebo oči. Při práci používejte gumové rukavce. Potřísněnou
pokožku umyte pod tekoucí vodou, zasažené oko vyplachujte 10 minut.“,
1 ks náplň do elektrických radiátorov DOWCAL 20 G objem: 3 litre á 24,30 €/ks vlastnosť výrobku a návod na použitie neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, ale v znení: „Je výborné teplonosné médium na bázi propylenglikolu
vhodné pro vytápění, vetrání, chlazení, klimatizace, podlahové topení, solární systémy
a mnoho dalších systému pro výměnu tepla.“,
1 bal. medlo HELP kód 301100301 á 13,74 €/ks - vlastnosť výrobku a návod na
montáž neboli k dispozícii v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale v znení:
„Přiložte madlo do zvolené polohy. Na stěnu obkreslete obrysy všech upevňovacích
otvorů. Madlo odložte. Ve středu vyznačených otvorů vyvrtejte otvory pr 8 mm do
hloubky 50 mm a osaďte hmoždinkami. Pozor na rozvody elektrické rozvody vody
a plynu pod omýtkou. Přiměřenou silou dotáhněte upevňovací štrouby.“

 Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku,
ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľovi na 1 ks dezinfekčný prípravok clean
hydro 500 ml á 5,76 €/ks zakúpený v II. kontrolnom nákupe vydal doklad o kúpe výrobku,
na ktorom bol zakúpený výrobok uvedený ako „58761-No Prijatá záloha“, teda bez
uvedenia konkrétneho názvu výrobku, z ktorého by bola zrejmá jeho identifikácia.
Nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, poskytovaním
písomných informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka a nevydaním dokladu o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku, účastník konania
porušil ustanovenie § 6 ods. 3, § 13 a § 16 ods. 1 písm. d) zákona.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá
v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 08.06.2018 začaté správne
konanie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre
vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom
stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.
Podľa § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa
nesmú uviesť na trh po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky
najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že doba spotreby výrobkov, ktoré ju pre svoje
vlastnosti majú určenú, je stanovená v priamej závislosti na vlastnostiach výrobku. Uvedené
teda znamená, že doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva
deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby
v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku
poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať
nepoužiteľným
na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje
predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania svoju povinnosť
predávajúceho porušil, keď nestiahol z trhu 1 druh výrobku po uplynutí určenej doby
spotreby.
Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne
a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR
SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď u 4 druhov výrobkov v celkovej hodnote 85,34 € písomnú informáciu o spôsobe
použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku, resp. návod na
montáž podľa § 11 ods. 1 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.
Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto
podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaj, názov a množstvo výrobku
alebo druh služby, cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ
zaplatil.
Povinnosť predávajúceho spočívajúca vo vydaní dokladu o kúpe výrobku alebo poskytnutí
služby v zmysle tohto zákonného ustanovenia bezprostredne nadväzuje na zabezpečenie
ochrany spotrebiteľa pri následnom uplatnení jeho práva zo zodpovednosti za vady výrobku
alebo služby. Uvedené zákonné ustanovenie zároveň ukladá predávajúcemu povinnosť
v doklade o kúpe alebo o poskytnutí služby uviesť taxatívne určené údaje, ktoré vypovedajú
o obsahu záväzkového vzťahu a zároveň zabezpečujú spotrebiteľovi dôkaznú istotu nielen pre
prípad uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, ale aj pre prípad
následného súdneho sporu.
Vykonanou kontrolou bolo aj v tomto prípade nepochybne zistené, že účastník konania
porušil citované zákonné ustanovenie, keď spotrebiteľovi vydal doklad o kúpe výrobku, na
ktorom nebol uvedený názov zakúpeného výrobku, z ktorého by bola zrejmá jeho
identifikácia.

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia,
ktoré si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri
hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom
zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.
Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že
ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne
porušené.
Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400
eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že
nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, poskytovaním
písomných informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka a nevydaním dokladu o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že predajom výrobkov po uplynutí ich určenej doby
spotreby účastník konania porušil zákonom stanovený zákaz, podľa ktorého nikto nesmie
uviesť na trh a na trhu ponechávať výrobky po určenej dobe spotreby. Bolo prihliadnuté na
počet týchto výrobkov a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí mohli byť predajom
výrobkov po uplynutí určenej doby spotreby poškodení, ako aj na povahu a hodnotu
výrobkov.
Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná
skutočnosť, že poskytnutím písomných informácii o spôsobe použitia, o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku, resp. návod na montáž len v cudzom jazyku,
účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.
Bolo prihliadnuté zároveň na skutočnosť, že doklad o kúpe výrobku so všetkými zákonom
požadovanými údajmi je nesporne relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní
práv zo zodpovednosti za vady predanej veci a zároveň osvedčuje existenciu vzniku kúpnej
zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom. Doklad
o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy s vysokou vypovedacou hodnotou o predávajúcom
a o obsahu záväzkového vzťahu a z toho dôvodu nevydanie dokladu o kúpe je spôsobilé
sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady výrobku.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na

ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej
miere a úrovni dosiahnutý nebol.
Keďže správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 1 prvej
časti prvej vety zákona, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej
represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská
pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude
v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle
príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

