SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Číslo: P/0187/07/18

Dňa: 26.10.2018

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: Selepceny stores, s. r. o. , Štúrova 23, 977 01
47 051 221 (ďalej len „účastník konania“)

Brezno, IČO:

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 podľa osobitného
predpisu – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že v ponuke pre spotrebiteľa
boli zistené 3 druhy obuvi v celkovej hodnote 217,00 €, ktoré neboli označené údajom
o materiálovom zložení v súlade s ustanovením § 3 a § 4 Vyhlášky č. 84/2008 Z. z. o
označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi (ďalej len „Vyhláška
o označovaní obuvi“),
zistené pri výkone kontroly dňa 10.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania Textil, obuv,
doplnky DOUBLE RED, Vihorlatská 2A, ZOC MAX, Prešov,
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 – 01870718.
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Odôvodnenie:
Dňa 10.04.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Textil, obuv, doplnky DOUBLE RED, Vihorlatská 2A, ZOC MAX, Prešov, pri ktorej bol
zistený nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené údajmi
podľa osobitného predpisu, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 3 druhy obuvi
v celkovej hodnote 217,00 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom zložení v súlade
s ustanovením § 3 a § 4 Vyhlášky o označovaní obuvi. S týmto nedostatkom sa v ponuke
pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 pár unisex obuv „DOUBLE RED“ - MILITARY STYLE BOOOTS model RED
DESERT BLACK á 69,00€/pár
- 1 pár unisex obuv „DOUBLE RED“ - MILITARY STYLE BOOOTS model RED
DESERT ORIGINAL á 79,00 €/pár
- 1 pár unisex obuv „DOUBLE RED“ - MILITARY STYLE BOOOTS model RED
DESERT ORIGINAL BLUE á 69,00 €/pár
Neoznačením výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu, účastník konania porušil
ustanovenie § 12 ods. 2 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 13.08.2018 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.
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.
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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.
V tomto zákonnom ustanovení je zároveň uložená predávajúcemu povinnosť zabezpečiť
označenie predávaných výrobkov aj údajmi podľa osobitných predpisov.
V prípade obuvi týmto osobitným predpisom je Vyhláška MH SR č. 84/2008 Z. z. o označovaní
materiálov použitých v hlavných častiach obuvi, ktorá v ustanovení § 3 a § 4 záväzným
spôsobom upravuje označenie hlavných časti obuvi materiálovým zložením.
Vykonanou kontrolou však bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 3 druhy obuvi
v celkovej hodnote 217,00 € neoznačil údajom o materiálovom zložení v súlade s citovanou
Vyhláškou o označovaní obuvi, čím porušil ustanovenie § 12 ods. 2 zákona, v zmysle ktorého
bol povinný zabezpečiť označenie predávaných výrobkov údajmi podľa osobitných predpisov.
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 údajmi podľa osobitného predpisu, boli porušené práva spotrebiteľa
chránené zákonom.
Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov 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 informácie a na
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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/0211/07/18

Dňa: 04.10.2018

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: Imer Izairi, miesto podnikania 058 01 Poprad, Bajkalská 2338/8,
IČO: 37 438 387 (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“)
 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné
meno a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne a prevádzková doba určená pre spotrebiteľa – podľa § 15 ods. 1 písm.
a), b), c) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou
neoznačil svoju prevádzkareň týmito požadovanými údajmi,
 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku – podľa § 16 ods. 1 zákona, ku ktorému
došlo tým, že účastník konania spotrebiteľom – inšpektorom na 1 porciu zmrzliny (čokoláda)
á 0,50 €/30 ml, zakúpenej v kontrolnom nákupe, doklad o kúpe tohto výrobku nevydal
v žiadnej forme, tento bol vydaný až na výslovné požiadanie,
 riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov
o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a za tým účelom zabezpečiť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – podľa § 18 ods. 1 zákona,
ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľa o týchto skutočnostiach formou
reklamačného poriadku neinformoval,
zistené pri výkone kontroly dňa 20.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania Jadranská
zmrzlina, 1. mája 233/8, Poprad,
ukladá
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podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 800,00 €, slovom osemsto 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 – 02110718.
Odôvodnenie:
Dňa 20.04.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Jadranská zmrzlina, 1. mája 233/8, Poprad, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré
účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne označiť prevádzkareň všetkými zákonom stanovenými údajmi, keď kontrolou
bolo zistené, že účastník konania svoju prevádzkareň v čase kontroly neoznačil obchodným
menom a sídlom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa.
 Podľa § 16 ods. 1 zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, ku ktorému došlo
tým, že účastník konania spotrebiteľovi na 1 porciu zmrzliny (čokoláda) á 0,50 €/30 ml,
zakúpenej v kontrolnom nákupe, doklad o kúpe tohto výrobku nevydal v žiadnej forme,
tento bol vydaný až na výslovné požiadanie.
 Podľa § 18 ods. 1 zákona riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných
opráv a za tým účelom zabezpečiť na vhodnom a viditeľnom mieste reklamačný poriadok,
keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania spotrebiteľa o týchto
skutočnostiach formou reklamačného poriadku neinformoval.
Neoznačením prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi, nevydaním dokladu o kúpe
výrobku a neinformovaním spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach
a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť účastník konania
porušil ustanovenie § 15 ods. 1 písm. a), b), c), § 16 ods. 1 a § 18 ods. 1 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 20.08.2018 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.
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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 § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej
osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou
určenou pre spotrebiteľa..
Podľa § 15 ods. 2 zákona povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa
vzťahuje aj na predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
Citovanými zákonnými ustanoveniami sa realizuje jedno zo základných práv spotrebiteľa, a to
jeho právo na informácie. Spotrebiteľ spravidla uskutočňuje neformálny úkon kúpy výrobku
alebo služby a za tým účelom vstupuje do neformálneho vzťahu, v ktorom zostáva v anonymite.
Spotrebiteľ má však v tomto právnom vzťahu zákonom priznané práva, ktoré v prípade potreby
v budúcnosti môže uplatniť. Typickým príkladom sú práva pri reklamácii vád výrobku alebo
služby. Aby tieto práva mohol uplatniť potrebuje vedieť, u koho si ich môže uplatniť.
Z hľadiska informovania spotrebiteľa je preto z tohto pohľadu dôležité označenie prevádzkarne
zákonom stanovenými údajmi ale aj všetkých miest a priestorov mimo prevádzkarne, na
ktorých sa realizuje predaj výrobkov a služieb.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosti
predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď prevádzkareň neoznačil obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom
a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre
spotrebiteľa.
Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne
miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, 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 nepochybne zistené, že účastník konania porušil citované zákonné
ustanovenie, keď spotrebiteľovi nevydal doklad o kúpe výrobku v žiadnej forme, tento bol
vydaný až na výslovné požiadanie.
Podľa § 18 ods. 1 zákona predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť,
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a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi.
Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva pre predávajúceho povinnosť riadne, to znamená
v súlade s právnymi predpismi, informovať spotrebiteľa o všetkých relevantných podmienkach
uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Zároveň je predávajúcemu uložená
povinnosť o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľa určenou formou a to
prostredníctvom písomného reklamačného poriadku, ktorý sa má nachádzať v prevádzkarni na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci si preto nesplní povinnosť v zmysle
tohto zákonného ustanovenia, ak reklamačný poriadok nemá vypracovaný vôbec alebo ak
v reklamačnom poriadku určí podmienky uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v rozpore
s právnymi predpismi, prípadne ak reklamačný poriadok, aj keď ho má vypracovaný, ale tento
sa nachádza na mieste, ktoré nie je pre spotrebiteľa viditeľné alebo dostupné.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil,
keď spotrebiteľa neinformoval prostredníctvom reklamačného poriadku o podmienkach,
spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv.
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 prevádzkarne zákonom stanovenými údajmi, nevydaním dokladu o kúpe výrobku
a neinformovaním spotrebiteľa formou reklamačného poriadku o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, boli porušené práva
spotrebiteľa chránené zákonom.
Neoznačením prevádzkarne obchodným menom, sídlom predávajúceho, menom a priezviskom
osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa,
účastník konania spotrebiteľovi neposkytol základné informácie významné z hľadiska
zabezpečenia riadneho predaja výrobkov.
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Pri určení výšky pokuty 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.
Pri rozhodovaní o výške pokuty zároveň vzal do úvahy skutočnosť, že absencia informácie
o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, je
spôsobilá ukrátiť spotrebiteľa na jeho právach zo zodpovednosti za vady predanej veci, či
poskytnutej služby.
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 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/0236/07/18

Dňa: 12.10.2018

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: Tien Nguyen Cong, miesto podnikania 093 01 Vranov nad Topľou,
Juh 1053/8, IČO: 46 502 238 (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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 228,70 €, 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 24.04.2018 v prevádzkarni účastníka konania SYTEX –
dámske a pánske odevy a obuv, M. R. Štefánika 2694, Vranov nad Topľou
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 – 02360718.
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Odôvodnenie:
Dňa 24.04.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
SYTEX – dámske a pánske odevy a obuv, M. R. Štefánika 2694, Vranov nad Topľou, 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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 228,70 €,
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:
- 2 ks dámske nohavice WAST, á 18,50 €/ks
Materiálové zloženie (ďalej len „MZ“) uvedené: 52% POLIESTER, 43% BAWELNA,
5% ELASTAN
- 3 ks dámske nohavice PAULIMAR, á 21,50 €/ks
MZ: 55% POLIESTER, 40% BAWELNA, 5% ELASTAN
- 2 ks dámske nohavice MIKEL, á 21,90 €/ks
MZ: 97% BAWELNA, 3% ELASTAN
- 4 ks pánska polokošeľa TORNADO, á 9,00 €/ks
MZ: 95% COTTON, 5% LYCRA
- 2 ks pánske tričko TORNADO, á 8,50 €/ks
MZ: 95% COTTON, 5% LYCRA
- 4 ks pánska polokošeľa TORNADO, á 7,60 €/ks
MZ: 95% COTTON, 5% LYCRA
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 04.09.2018 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
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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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 228,70 €, 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.
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.

P/0236/07/18
4
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 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/0244/07/18

Dňa: 02.11.2018

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: Best Foods, s. r. o. , Starý Smokovec 29, 062 01 Vysoké Tatry, IČO:
46 543 406 (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 11 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
zistené pri výkone kontroly dňa 02.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Suveníry Best
Foods – objekt ŽS, Starý Smokovec 30,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 300,00 €, slovom tristo 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 – 02440718.
Odôvodnenie:
Dňa 02.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
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Suveníry Best Foods – objekt ŽS, Starý Smokovec 30, pri ktorej bol zistený nedostatok, za
ktorý 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 bolo zistených 11 druhov výrobkov v celkovej hodnote 230,00 €, ktoré neboli
označené údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. S týmto
nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 ks Buldozér - drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 2 ks Nákladné auto - drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 3 ks Auto s cisternou- drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 2 ks Traktor -pluch- drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 1 ks Hasičské auto s rebríkom - drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 4 ks Lietadlo drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 1 ks Osobné auto- drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 2 ks Nákladné auto s drevom drevený výrobok á 6,50 €/ks
- 6 ks Detská stolička - drevený výrobok á 8,90 €/ks
- 3 ks Detský stolík - drevený výrobok á 15,90 €/ks
- 1 ks Drevené nákladné auto- drevený výrobok á 24,90 €/ks
Neoznačením výrobkov údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, účastník
konania porušil ustanovenie § 12 ods. 2 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 08.09.2018 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.
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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 11
druhov 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.
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 bol 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, 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.
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.
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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/0262/07/18

Dňa: 02.11.2018

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: Viera Chovancová – PREaS, miesto podnikania 054 01 Levoča, Nová
79, IČO: 34 800 654 (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 2
druhy výrobkov v celkovej hodnote 60,00 € po plynutí ich doby spotreby,
 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 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 19,85 €, u ktorých písomná
informácia o spôsobe použitia a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia
výrobku podľa § 12 ods. 2 zákona, nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
zistené pri výkone kontroly dňa 25.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Predaj a servis
výpočtovej PREaS, Nová 79, Levoča,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 300,00 €, slovom tristo eur, ktorú je účastník
konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou
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typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57 8180 0000 0070
0006 5068, VS – 02620718.
Odôvodnenie:
Dňa 25.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Predaj a servis výpočtovej PREaS, Nová 79, Levoča, 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 2 druhy
výrobkov v celkovej hodnote 60,00 € po uplynutí ich doby spotreby. S týmto nedostatkom
sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 1 ks Atramentová tlačová kazeta hp 350 XL á 38,00 €/ks - na obale výrobku bolo uvedené
záruka končí MAR 2018
- 1 ks Atramentová tlačová kazeta hp 351 á 22,00 €/ks – na obale výrobku bolo uvedené
záruka končí APR 2018.
 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 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 19,85 €, u ktorých písomná
informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola uvedená v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
- 1 ks Stereo slúchadlá s mikrofónom FS FH5401 á 16,35 €/ks – u uvedeného výrobku
písomná informácia o spôsobe použitia bola uvedená v znení: „Never stop gaming!
You´ll redefine all you know about sound effects! Thanks to advanced solutions
experience from gaming you will reach a whole new level! Headphones designed for
long play sessions will let you draw all the best gaming world has to offer.“
- 1 ks USB kábel CPL 4172 BANDRIDGE á 3,50 €/ks – u uvedeného výrobku písomná
informácia o spôsobe použitia bola uvedená v znení: „USB2 .0 for Hogh-Speed (up to
480Mbps) Data-Transfer Ideal for multi-user gaming and data back up Hpt pluggable
for connecting devices without rebooting the Computer 5 times faster than
a conventional Fast Ethernet connection.“
Nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby a poskytovaním
písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 3 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 10.09.2018 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.
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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 2 druhy výrobkov 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 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 19,85 € písomnú informáciu o spôsobe použitia
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.
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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 a poskytovaním
písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, 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 len v cudzom jazyku,
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/0267/07/18

Dňa: 07.11.2018

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: TESCO STORES SR, a. s. , Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,
IČO: 31 321 828 (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 jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku ktorému
došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 35 druhov výrobkov,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou,
zistené pri výkone kontroly dňa 25.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hypermarket
TESCO, Teplická cesta 3, Poprad,
ukladá
podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 400,00 €, slovom štyristo 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 – 02670718.
Odôvodnenie:
Dňa 25.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Hypermarket TESCO, Teplická cesta 3, Poprad, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré
účastník konania zodpovedá.
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Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, keď v čase
kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 35 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
Oddelenie „Elektro, domáce potreby“
- AQUAMAR TRIPLEX tablety 1,6 kg – predajná cena (ďalej len „PC“) 18,49 €/bal.
- AQUAMAR minitablety 0,9 kg – PC: 9,99 €/bal.
- AQUAMAR CHLÓR SHOCK 0,9 kg – PC: 9,79 €/bal.
- AQUAMAR STRT 0,9 kg – PC: 14,49 €/bal.
- BABY POOL CARE 0,6 l – PC: 5,99 €/bal.
- AQUAMARIS PH PLUS 0,9 kg – PC: 5,79 €/bal.
- AQUAMARIS PH MINUS 1,35 kg – PC: 6,69 €/bal.
- AQUAMAR TRIPLEX MINI 0,9 kg – PC: 13,99 €/bal.
- SIRUP COLA SODASTREAM PREMI, 750ml – PC: 4,99 €/ks
- SIRUP SODA SIR GT 750 ml – PC: 5,69 €/ks
- SIRUP ZERO POMAR-MANG SODASTREAM, 440 ml - PC: á 4,99 €/ks
- Baterky VARTA V13GA Electronics BL2 (2 ks indentických batérii v balení) – PC:
1,99 €/bal.
- Baterky VARTA CR2032 Electronics BL2 (2 ks indentických batérii v balení) – PC:
1,99 €/bal.
- Baterky VARTA V23GA Electronics BL2 (2 ks indentických batérii v balení) – PC:
3,49 €/bal.
Oddelenie „Autopríslušenstvo“
- Tesco odstraňovač hmyzu 500 ml 5057373065346 – cena za balenie: 1,99 €
- Čistič skiel GL clearvue 500 ml 50103225288040 – cena za balenie: 6,90 €
- Čistič plastov a skla GL 500 ml 5010322528033 – cena za balenie: 6,90 €
- Autošampón a vosk GL 500 ml 5010322527944 – cena za balenie: 5,49 €
Autovosk GL CS06 500 ml 5010322528026 – cena za balenie: 6,90 €
- Tekutý stierač GL 500 ml 5010322528057 – cena za balenie: 6,90 €
- Tesco čistič skla 500 ml 505737078513– cena za balenie: 1,60 €
- Tesco lesk na pneumatiky 500 ml 5057373078520 – cena za balenie: 2,60 €
- Tesco čistič diskov 500 ml 5057373078544 – cena za balenie: 2,40 €
- Voskovanie za mokra GL 500 ml 5010322527951 – cena za balenie: 6,49 €
- Čistič diskov GL 500 ml 5010322527982 – cena za balenie: 6,49 €
- Odstraňovač hmyzu GL 500 ml 5010322527845 – cena za balenie: 6,90 €
- Gel oživovač plastov GL 300 ml 5010322527913 – cena za balenie: 5,49 €
- Čistič chromových častí GL 300 ml 5010322527920 – cena za balenie: 6,49 €
- Metalický vosk s PTFE 500 ml 5010322527937 – cena za balenie: 6,49 €
- Tesco lesk na auto 500 ml 5057373065339 – cena za balenie: 2,90 €
- Supr. na čistenie mikrovl. 5 ks 5054548595936 – cena za balenie: 4,99 €
- Utierky z mikrovlákna 5 ks 5054548595998 – cena za balenie: 2,49 €
- Obrúsky na prístr. dosku TW 25 ks 5999070305618 – cena za balenie: 3,19 €
- Obrúsky na okná TW 25 ks 5999070305618 – cena za balenie: 3,19 €
- Tesco auto šampón 2 l 5057373078506 – cena za balenie: 2,60 €
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Neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, účastník konania porušil ustanovenie § 14a ods.
1 zákona.
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenia 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 11.09.2018 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.
Podľa § 14a ods. 2 zákona označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na: a) výrobok poskytovaný
ako súčasť služby; b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
Podľa § 14a ods. 3 zákona označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na: a) výrobok s
menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml; b) rôzne druhy
výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu; c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť
na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku,
hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke,
hmotnosti, objeme, ploche; d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa
pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
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 presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania sa dôsledne
neriadil citovanými zákonnými ustanoveniami, keď 35 druhov výrobkov neoznačil
jednotkovou 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
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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 jednotkovou cenou, boli porušené práva spotrebiteľa chránené
zákonom.
Neoznačením výrobkov 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 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/0271/07/18

Dňa: 07.11.2018

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: Jozef Lukáč, miesto podnikania 031 01 Liptovský Mikuláš, 1. mája
1945/51, IČO: 40 979 822 (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 jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku ktorému
došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 10 druhov výrobkov,
ktoré neboli označené jednotkovou cenou,
 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené miesto
podnikania – podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník
konania svoju prevádzkareň neoznačil aktuálnym miestom podnikania (uvedené miesto
podnikania bolo v platnosti do 22.4.2018),
 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením miesta podnikania – podľa §
16 ods. 1 písm. a) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľovi na 1
ks Magnetka á 3,00 €/ks zakúpená v kontrolnom nákupe vydal doklad o kúpe výrobku, na
ktorom chýbalo správne uvedené miesto podnikania (1. mája 1945/51, Liptovský Mikuláš),
uvedená adresa Brezová 488/4, Liptovský Mikuláš bola platná do 22.4.2018,
zistené pri výkone kontroly dňa 24.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Darčeky,
suveníry LUKY PRESENT, HM Tesco, Tvarožnianska 2332/9, Kežmarok
ukladá
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podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 300,00 €, slovom tristo 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 – 02710718.
Odôvodnenie:
Dňa 24.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Darčeky, suveníry LUKY PRESENT, HM Tesco, Tvarožnianska 2332/9, Kežmarok, pri
ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho:
 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, keď v čase
kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 10 druhov výrobkov, ktoré neboli
označené jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali
nasledovné výrobky:
- Tokajský furmint 500 ml, á 12,50 €/ks
- Zemplínsky furmint 500 ml, á 12,50 €/ks
- Medovina Staroslovenská 0,5 l, á 19,90 €/ks
- Medovina Staroslovenská 0,1 l, á 10,90 €/ks
- Medovina Staroslovenská 0,35 l, á 16,90 €/ks
- Rízling rínsky 750 ml, á 15,00 €/ks
- Kabernet sauvignon 0,5 l, á 12,50 €/ks
- Červené cuvée 0,75 l, á 15,00 €/ks
- JP CHENET MERLOT 0,187 l, á 4,90 €/ks
- Kékfrankos – cabernet 750 ml, á 15,00 €/ks
 Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
musí byť uvedené miesto podnikania, ku ktorému došlo tým, že účastník konania svoju
prevádzkareň neoznačil aktuálnym miestom podnikania (uvedené miesto podnikania bolo
v platnosti do 22.4.2018).
 Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením
miesta podnikania, keď účastník konania spotrebiteľovi na 1 ks Magnetka á 3,00 €/ks
zakúpená v kontrolnom nákupe vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom chýbalo správne
uvedené miesto podnikania (1. mája 1945/51, Liptovský Mikuláš), uvedená adresa Brezová
488/4, Liptovský Mikuláš bola platná do 22.4.2018.
Neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, neoznačením prevádzkarne zákonom stanovenými
údajmi a nevydaním dokladu o kúpe výrobku s uvedením miesta podnikania, účastník konania
porušil ustanovenie § 14a ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a) zákona.
Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenia 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 11.09.2018 začaté správne konanie.
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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
18.09.2018 písomne vyjadril.
Vo vyjadrení uviedol, že nedostatky odstránil a zároveň poukázal na príčiny ich vzniku.
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 § 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.
Podľa § 14a ods. 2 zákona označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na: a) výrobok poskytovaný
ako súčasť služby; b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
Podľa § 14a ods. 3 zákona označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na: a) výrobok s
menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml; b) rôzne druhy
výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu; c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť
na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku,
hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke,
hmotnosti, objeme, ploche; d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa
pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
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 presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania sa dôsledne
neriadil citovanými zákonnými ustanoveniami, keď 10 druhov výrobkov neoznačil
jednotkovou cenou.
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Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí
byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby.
Podľa § 15 ods. 2 zákona povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa
vzťahuje aj na predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
Citovanými zákonnými ustanoveniami sa realizuje jedno zo základných práv spotrebiteľa, a to
jeho právo na informácie. Spotrebiteľ spravidla uskutočňuje neformálny úkon kúpy výrobku
alebo služby a za tým účelom vstupuje do neformálneho vzťahu, v ktorom zostáva v anonymite.
Spotrebiteľ má však v tomto právnom vzťahu zákonom priznané práva, ktoré v prípade potreby
v budúcnosti môže uplatniť. Typickým príkladom sú práva pri reklamácii vád výrobku alebo
služby. Aby tieto práva mohol uplatniť potrebuje vedieť, u koho si ich môže uplatniť.
Z hľadiska informovania spotrebiteľa je preto z tohto pohľadu dôležité označenie prevádzkarne
zákonom stanovenými údajmi ale aj všetkých miest a priestorov mimo prevádzkarne, na
ktorých sa realizuje predaj výrobkov a služieb.
Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosti
predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne
nesplnil, keď prevádzkareň neoznačil aktuálnym miestom podnikania.
Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne
miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, 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 nepochybne zistené, že účastník konania porušil citované zákonné
ustanovenie, keď spotrebiteľovi vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom nebolo uvedené
aktuálne miesto podnikania.
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.
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.
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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 neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, neoznačením prevádzkarne zákonom
stanovenými údajmi a nevydaním dokladu o kúpe s uvedením miesta podnikania, boli porušené
práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Neoznačením výrobkov 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.
Neoznačením prevádzkarne aktuálnym miestom podnikania, účastník konania spotrebiteľovi
neposkytol základné informácie významné z hľadiska zabezpečenia riadneho predaja
výrobkov.
Pri určení výšky pokuty 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, chýbajúce miesto
podnikania, 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 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

P/0271/07/18
6
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/0277/07/18

Dňa: 08.11.2018

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: Bc. Katarína Novotná, miesto podnikania 083 01
Jakubovanská 622/6, IČO: 47 573 449 (ďalej len „účastník konania“)

Sabinov,

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 podľa osobitného
predpisu – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal
spotrebiteľovi na predaj 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 166,50 €, ktoré
neboli označené údajom 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“),
 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 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 158,90 €, 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,
 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
(inšpektorom) na 1 ks autíčko á 30,51 €/ks zakúpené v kontrolnom nákupe vydal doklad
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o kúpe výrobku, na ktorom bol zakúpený výrobok uvedený ako „Detská hračka“, teda bez
uvedenia konkrétneho názvu výrobku, z ktorého by bola zrejmá jeho identifikácia.
zistené pri výkone kontroly dňa 25.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Detský textil
a výrobky pre deti ROZPRÁVKA, Sládkovičova 20, Lipany,
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 – 02770718.
Odôvodnenie:
Dňa 25.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Detský textil a výrobky pre deti ROZPRÁVKA, Sládkovičova 20, Lipany, 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 označené údajmi
podľa osobitného predpisu, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 4 druhy textilných
výrobkov v celkovej hodnote 166,50 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom
zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:
- 3 ks dievčenská košeľa, UMBO á 13,90 €/ks
- 3 ks dievčenská blúzka, UMBO á 12,90 €/ks
- 3 ks dievčenská košeľa, UMBO á 15,50 €/ks
- 4 ks detské košeľové body, á 9,90 €/ks
 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 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 158,90 €, 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:
- 3 ks dievčenská košeľa, BLUELAND, KOD: 9314 á 12,30 €/ks
uvedené materiálové zloženie (ďalej len „MZ“): 95% Cotton, 5% Lycra
- 5 ks chlapčenská košeľa, KIDS&COOL á 15,50 €/ks
MZ: 68% Cotton 30% Polyester 2% Elasthane
- 2 ks dievčenská súprava TOONTOY collection á 15,50 €/ks
MZ: 92% Pamuk 8% Elastan
- 1 ks dievčenské tričko, LABEL, á 13,50 €/ks
MZ: 95% Cotton 5% Elasthan
 Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením
názvu výrobku, keď účastník konania spotrebiteľovi (inšpektorom) na 1 ks autíčko á 30,51
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€/ks zakúpené v kontrolnom nákupe vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom bol zakúpený
výrobok uvedený ako „Detská hračka“, teda bez uvedenia konkrétneho názvu výrobku,
z ktorého by bola zrejmá jeho identifikácia.
Neoznačením výrobkov podľa osobitného predpisu, písomných informácii podľa § 12 ods. 2
zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a nevydaním dokladu o kúpe
výrobku s uvedením názvu výrobku, účastník konania porušil ustanovenie § 12 ods. 2, § 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 12.09.2018 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 § 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.
V tomto zákonnom ustanovení je zároveň uložená predávajúcemu povinnosť zabezpečiť
označenie predávaných výrobkov aj údajmi podľa osobitných predpisov.

V prípade textilných výrobkov týmto osobitným predpisom je Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
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vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktoré záväzným
spôsobom upravuje označovanie textilných výrobkov, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi,
materiálovým zložením.
Vykonanou kontrolou však bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 4 druhy
textilných výrobkov v celkovej hodnote 166,50 €, neoznačil údajmi podľa Nariadenia, v zmysle
ktorého bol povinný zabezpečiť označenie predávaných výrobkov údajmi podľa osobitných
predpisov.
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 textilných výrobkov v celkovej hodnote 158,90 €, písomnú informáciu
o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka.
Podľa § 16 ods. 1 zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne
miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, 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 jednoznačne zistené, že účastník konania porušil citované zákonné
ustanovenie, keď spotrebiteľovi vydal doklad o kúpe výrobkov, na ktorom chýbal názov
zakúpeného výrobku.
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.
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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 podľa osobitného predpisu, poskytovaním písomných
informácii podľa § 12 ods. 2 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.
Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako
kodifikovanej podobe štátneho jazyk 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.
Pri určení výšky pokuty 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, chýbajúci názov výrobku na
doklade 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.
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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.

