
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0344/07/18                                                                                          Dňa: 20.12.2018 

 

 

 

 

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   

 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

 

účastníkovi konania: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlo 080 01 Prešov, 

Duklianska 11, IČO: 36 501 891 (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“)  

 správne účtovať ceny pri predaji výrobkov – podľa § 4 ods. 1 písm. d), ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania pri predaji výrobku 1 ks univerzálny čistič SANYTOL 500 

ml á 3,49 €/ks, zakúpený v kontrolnom nákupe, účtoval nesprávne v cene 3,69 €, čím 

spotrebiteľa (inšpektorov) poškodil o 0,20 €, 

 dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, vo forme klamlivého 

konania, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne 

informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom 

produktu, ako je jeho dostupnosť – podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a § 

7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona,  ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore 

s reklamným letákom platným od 01.07.2018 do 31.07.2018 v čase začatia akcie do 

ponuky pre spotrebiteľa nezabezpečil 1 druh výrobku, v dôsledku čoho nepravdivo  

informoval spotrebiteľa o dostupnosti tohto výrobku, 

 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby – 

podľa § 6 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto  
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povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 2 druhy výrobkov v celkovej  hodnote 53,91 

€ po uplynutí ich doby spotreby,  

 zabezpečiť, aby ním predávané výrobky zreteľne označené údajmi podľa osobitných 

predpisov – podľa § 12 ods. 2 zákona, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 2 druhy 

výrobkov – poschodové postele v celkovej hodnote 344,00 €, ktoré neboli označené údajmi 

podľa osobitných predpisov, t.j. chýbalo trvalé označenie rysky, ktorá označuje výšku, 

ktorá nesmie presiahnuť hornú plochu matraca v zmysle čl. 6 STN EN 747 – 1 a zároveň 

chýbala informácia o spôsobe montáže a použitia podľa čl. 5 STN EN 747 -1, 

 písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal 

spotrebiteľovi na predaj 20 druhov výrobkov (svietidlá) v celkovej hodnote 2 257,48 €, 

u ktorých písomná informácia o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 

výrobku nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 16 druhov výrobkov 

(rezné kotúče, vrtáky na kov a kancelárske stoličky) v celkovej  hodnote 952,14 €, 

u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia bola uvedená iba v cudzom jazyku, 1 

druh výrobku (črepníkový kvet Spirea Japonica Magic Carpet Walbuma PBR 20-25 cm) 

v celkovej hodnote 7,20 €, u ktorého písomná informácia o spôsobe údržby nebola 

v štátnom jazyku, 2 druhy výrobkov (záhradná hadica) v celkovej hodnote  167,88 €, 

u ktorých písomná informácia o spôsobe použitia bola iba v cudzom jazyku, 1 druh 

výrobku (tekutý podpaľač) v celkovej hodnote 14,16 €, u ktorého písomná informácia 

o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku podľa § 12 ods. 2 zákona 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a 4 druhy textilných výrobkov  

(deky Mink Throw Lasher) v celkovej hodnote 246,00 €, 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 podľa  § 12 ods. 2 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

 označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku 

ktorému došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 13 druhov 

výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou,         

 

zistené pri výkone kontroly dňa 02.07.2018 v prevádzkarni účastníka konania Obchodné 

centrum MERKURY MARKET, Svitská cesta 2, Poprad,  

  

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške  3 500,00 €, slovom tritisícpäťsto 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 – 03440718. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 02.07.2018 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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Obchodné centrum MERKURY MARKET, Svitská cesta 2, Poprad, pri ktorej boli zistené 

nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania pri predaji výrobku 1 ks univerzálny čistič SANYTOL 500 

ml á 3,49 €/ks, zakúpený v kontrolnom nákupe, účtoval nesprávne v cene 3,69 €, čím 

spotrebiteľa (inšpektorov) poškodil o 0,20 €. 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona 

dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, vo forme klamlivého konania, 

ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto 

nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu 

priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť,  

ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s reklamným letákom platným od 

01.07.2018 do 31.07.2018 v čase začatia akcie do ponuky pre spotrebiteľa nezabezpečil 1 

druh výrobku – impregnačný olej na záhradný nábytok hodvábne matný lesk NATRIMA 0,6 

l  v cene á 4,99 €, v dôsledku čoho nepravdivo  informoval spotrebiteľa o dostupnosti tohto 

výrobku. 

 Podľa § 6 ods. 3 zákona stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu 

spotreby, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou 

predávajúceho, nestiahol z trhu 2 druhy výrobkov v celkovej  hodnote 53,91 € po uplynutí 

ich doby spotreby. S týmto nedostatkom sa v ponuke nachádzali nasledovné výrobky: 

- 6 ks tekutá tonovacia farba fialková PRIMALEX, 1000 ml                         á  5,99 €/ks 

Dátum spotreby uvedený na vrchnáku výrobku: 20.2.2018  

- 3 ks tekutá tonovacia farba PRIMALEX korálová, 1000 ml                        á  5,99 €/ks  

Dátum spotreby uvedený na vrchnáku výrobku: 5.5.2018.   

 Podľa § 12 ods. 2 zákona zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené 

údajmi podľa osobitných predpisov, keď v ponuke pre spotrebiteľa boli zistené 2 druhy 

výrobkov v celkovej hodnote 344,00 € – 1 ks poschodová posteľ MICHAL vyhotovenie 

borovica, rozmer 90x200 cm á 145,00 € a 1 ks poschodová posteľ P II, borovica  á 199,00 €  

, ktoré neboli označené údajmi podľa osobitných predpisov, t.j. chýbalo trvalé označenie 

rysky, ktorá označuje výšku, ktorá nesmie presiahnuť hornú plochu matraca v zmysle čl. 6 

STN EN 747 – 1 a zároveň chýbala informácia o spôsobe montáže a použitia podľa čl. 5 

STN EN 747 -1. 

 Podľa § 13 zákona písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona uvádzať v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľovi 

na predaj 44 druhov výrobkov, u ktorých písomné informácie neboli uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkom sa v ponuke nachádzali tieto 

výrobky: 

svietidlá 20 druhov v celkovej hodnote 2 257,48 € :  

- 2 ks svietidlo MIDAS   á 26,99 €/ks    

- 2 ks svietidlo HERMES   á 37,99 €/ks    

     - 2 ks svietidlo REJA   á 45,99 €/ks    

     - 3 ks svietidlo ARTEMIS   á 55,99 €/ks    

     - 3 ks svietidlo AFRODITA   á 32,99 €/ks    



     - 3 ks svietidlo HELIOS   á 59,99 €/ks    

     - 3 ks svietidlo KRONOS   á 42,99 €/ks  
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       - 2 ks svietidlo DAFNE   á 29,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo IRIS    á 33,99 €/ks    

       - 2 ks svietidlo ATLAS   á 22,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo KALIPSO   á 29,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo ATENA   á 55,99 €/ks    

       - 2 ks svietidlo FEMIDA   á 52,99 €/ks    

       - 2 ks svietidlo HADES   á 26,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo HERA   á 39,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo ORION   á 73,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo APOLLO   á 59,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo GAJA   á 34,99 €/ks    

       - 2 ks svietidlo ARGOS   á 62,99 €/ks    

       - 3 ks svietidlo PANDORA   á 26,99 €/ks    

 u vyššie uvedených svietidiel bola písomná informácia – bezpečnostné upozornenie 

uvedené v inom ako štátnom jazyku v znení: „Caution: Before assemblingyour lighting 

fixture, refer to the section called “Electrical connections“ If you feel you do not have 

electrical experience needed, have your fixture installed by a qualified licensed electrian. 

WARNING: Before starting installations, disconnected the power by turning off the 

appropriate circuit braker or by removing fuse from the fuse box. ...“; 

 

 u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 156,69 € : 

- 45 ks rezný kotúč MODECO 125x1,0x22,23 á 1,49 €/ks     

- 36 ks rezný kotúč MODECO 230x1,9x22,23 á 2,49 €/ks     

     zistený nedostatok: písomná informácia o účele použitia bola uvedená iba cudzom jazyku;  

     

      u 7 druhov výrobkov v hodnote € 119,45 € : 

     - 6 ks vrták na kov HSS-G 3 mm   á 1,69 €/ks      

     - 7 ks vrták na kov HSS-G 2,5 mm   á 1,39 €/ks      

     - 5 ks vrták na kov HSS-G 5,5 mm   á 3,40 €/ks      

     - 6 ks vrták na kov HSS-G 3mm   á 1,69 €/ks       

     - 4 ks vrták na kov HSS-G 11 mm   á 5,39 €/ks       

     - 4 ks vrták na kov HSS-G 12 mm   á 5,99 €/ks       

     - 8 ks vrták na kov HSS-G 8 mm   á 2,99 €/ks       

    zistený nedostatok: písomná informácia o spôsobe použitia na obale výrobku uvedená  

    v inom ako štátnom jazyku v znení: „using hand tools can be dangerous. Always take care   

    and keep away from children. ...“;  

 

    u 7 druhov výrobkov v hodnote 676,00 €:  

     - 1 ks kancelárske stolička CX 0368H, béžová/čierna       á 110,00 €/ ks      

     - 1 ks kancelárske stolička CX 015B, čierna                     á   84,00 €/ ks                    

     - 1 ks kancelárske stolička CX 052R, čierna                     á   89,00 €/ ks                      

     - 1 ks kancelárske stolička CX 0521M, šedá/zelená         á 105,00 €/ ks         

     - 1 ks kancelárske stolička CX  052OM, čierna/žltá         á   94,00 €/ ks             

     - 1 ks kancelárske stolička CX 033R, červená/čierna       á   95,00 €/ ks           



     - 1 ks kancelárske stolička CX 0678H, béžová/čierna      á   99,00 €/ ks          

     zistený nedostatok:  na ovládacej páke stoličky- kresla umiestnená informácia, ktorá je  

     v cudzom jazyku, nie je uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, informácia je  
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     uvedená  v cudzom jazyku v znení: „  UP LIFT DOWN, FREE LOCK“; 

 

     u 1 druhu výrobku – 5 ks črepníkový kvet Spirea Japonica Magic Carpet Walbuma PBR  

     20-25 cm á 1,44 €/ks v celkovej hodnote 7,20 € zistený nedostatok: na priloženom    

     plastovom informačnom letáčiku v črepníku pri rastline je uvedená písomná informácia  

     o spôsobe údržby kvetov a rastlín iba poľskom jazyku: „Drobny, krzew dorastajacy do 0,5  

     m wys., ozdobny z pomarańczowo-cerwonawych drobnych listków oraz  

     fioletoworózowych kwiatów zebranych w baldachogrona, ukazujacych sie w czerwcu-lipcu.  

     Polecany do ogrodów skalnych, wrzosowisk i malych ogródków jako roślina okrywowa  

     i obwódkowa. Dobrze rośnie na glebachzvyznych, stanowiskach slonecznych  

     i polcienistych.“, pričom povaha, spôsob a doba používania výrobku si vyžaduje informovať  

     spotrebiteľa o spôsobe ošetrovania;   

 

    u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 167,88 € :  

   - 9 ks záhradná hadica Brados trick hose 5-15m                                      á 12,99 €/ks                   

   - 3 ks záhradná hadica Brados trick hose 7,5-20m                                   á 16,99 €/ks    

    nedostatok: na obale výrobkov uvedená písomná informácia o spôsobe použitia iba  

    v poľskom jazyku v znení: „Po napelnieniu woda zwieksza swoja dlugość trzy krotnie, po  

    vylaczeniu wody sam wraca do pierwotnej dlugości“;   

 

    u 1 druhu výrobku v celkovej hodnote 14,16 €:   

   - 13 ks Tekutý podpaľovač 500 ml  FIRE FAMILY                                á 1,09 €/ks   

     nedostatok: na obale výrobku  uvedené bezpečnostné upozornenia v znení Uwaga: Nie  

    dolewać podpalki na rozźarzony wegiel lub brykiet. Nie uźywać spirytusu ani benzyny do  

    rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnieciu!. Uźywac wylacznie podpalek zgodny  

    z niniejsza Norma europejska dotyczaca podpalek (EN 1860-3)...  

 

   u 4 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 246,00 € 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 nebola uvedená  

   v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. V ponuke sa nachádzali nasledovné výrobky:   

   - 5 ks Deka MINK THROW Lasher                                                         á 11,49 €/ks                              

   materiálové zloženie označené výrobcom na textilnej etikete všitej trvalým spôsobom z rubu      

   výrobku do bočného šva (ďalej len „MZ“) uvedené: 100%   

   Mikrofibra/Microfibre/Microfiber, rozmer: 160x200cm, model č. FYBK-SH01/160x 200,  

   farba béžová, svetlohnedá, olivovozelená 

   - 7 ks Deka MINK THROW Lasher                                                        á 18,99 €/ks                             

   MZ uvedené: 100% Mikrofibra/Microfibre/Microfiber, rozmer: 200x220cm, model č.  

   FYBK-SH01/200x 220, farba béžová, svetlohnedá 

   - 2 kusy Deka MINK THROW Lasher                                                    á  8,82 €/ks                             

   MZ uvedené: 100% Mikrofibra/Microfibre/Microfiber, rozmer: 160x200cm, model č.    



   FYBK-SH50/160x 200, farba modrá – indigo  

   - 2 kusy Deka MINK THROW Lasher                                                  á 18,99 €/ks  
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     MZ uvedené: 100% Mikrofibra/Microfibre/Microfiber, rozmer: 200x220cm, model č.     

     FYBK-SH54/200x 220, farba tyrkysová. 

 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, ku ktorému 

došlo tým, že v čase kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 13 druhov 

výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou (JC). S týmto nedostatkom boli 

zistené nasledovné výrobky:  

       - Sprej na trysky, 400ml      á 4,39 €/400ml     

       - Olej pre pneumatické náradie PANSAM  

                       PREMIUM, 0,6l               á 5,99 €/0,6l   

      - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

        á 2,99 €/balenie                                             

       /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,     

        béžový kruh, index:4014405/ 

      - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                          

       /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,     

        svetložltý kvietok, index:4014418/ 

       - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

       /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,             

        kruh biely, index:4014402/ 

        - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

       /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,  

        štvorec svetlobéžový, index:4014411/ 

       - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

       /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,  

         štvorec perleťový, index:4014403/ 

        - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

        /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,     

         kruh perleťový, index:4014413/ 

        - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

        /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,  

        štvorec oranžový, index:4014409/ 

        - Keramická magnetická klipsňa na záclony a závesy deco Style   

      á 2,99 €/balenie                                                         

        /balenie   obsahuje 2 kusy  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru a materiálu,     

        oval melanžový, index:4014414/ 

        - Krúžok so štipcom priemer KARPOL/antika/   á 1,99 €/balenie                                                               

         /balenie   obsahuje 10 kusov  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru, rovnakého  



          materiálu, priemer 19 mm, kód: 4096470/ 

        -  Krúžok so štipcom priemer KARPOL/chróm matný/   á 2,49 €/balenie                                                      

         /balenie   obsahuje 10 kusov  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru, rovnakého  

          materiálu,  priemer 19 mm, kód: 4096473/ 
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      - Krúžok so štipcom priemer KARPOL/chróm matný/    á 1,79 €/balenie                                                    

        /balenie   obsahuje 10 kusov  výrobkov rovnakých rozmerov, rovnakého tvaru, rovnakého  

         materiálu,  priemer 19 mm, kód: 4096471/. 

 

Nesprávnym účtovaním ceny pri predaji výrobkov, porušením zákazu používania nekalej 

obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak  neurobil, pretože obsahuje 

nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, 

ako je jeho dostupnosť, nestiahnutím výrobkov z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú 

určenú dobu spotreby, neoznačením predávaných výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu, 

poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka a neoznačením výrobkov jednotkovou cenou    účastník konania porušil 

ustanovenie § 4 ods. 1 písm. d),  § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 a § 

8 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 3, § 12 ods. 2, § 13 a § 14a 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 23.10.2018 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 konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 26.10.2018 

písomne vyjadril.  

Vo vyjadrení uviedol, že nedostatky odstránil  jednak v priebehu kontroly ako aj po nej. 

Zároveň prijal opatrenia, aby v budúcnosti zamedzil 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 § 4 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný správne účtovať ceny pri predaji 

výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.  



Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať zásadu statočnosti 

pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb a zároveň korešponduje s právami spotrebiteľa 

na ochranu pred zásahom do zákonom chránených oprávnených záujmov.  
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Nesprávnym účtovaním cien výrobkov a služieb dochádza k bezdôvodnému obohateniu 

predávajúceho, prípadne jeho zamestnancov na úkor spotrebiteľa a závažným a nevhodným  

spôsobom ohrozuje jeho ekonomické záujmy.  

Zákon preto v tomto ustanovení prikazuje predávajúcemu správať sa pri predaji výrobkov, či 

poskytovaní služieb tak, aby k ohrozeniu týchto záujmov spotrebiteľa nedochádzalo.  

Vykonanou kontrolou bolo však presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosti 

predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne 

nesplnil, keď nesprávnym účtovaním univerzálneho čističa SANYTOL 500 ml poškodil 

spotrebiteľa o 0,20 €.  

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní 

obchodnej transakcie..  

Podľa § 7 ods.  4 zákona za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.    

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu  k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť,  

vyhotovenie alebo zloženie.  

 

Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona ako aj z výsledkov kontroly správny orgán má za 

nepochybné, že účastník konania sa dopustil správneho deliktu používaním nekalej obchodnej 

praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom výrobku ako je 

dostupnosť výrobku tým, že v rozpore s reklamným letákom platným od 01.07.2018 do 

31.07.2018 do ponuky pre spotrebiteľa nezabezpečil 1 druh výrobku, v dôsledku čoho 

nepravdivo informoval spotrebiteľa o dostupnosti tohto výrobku.   

 

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 celkovej hodnote 53,91 €  po 

uplynutí určenej doby spotreby. 
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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. 

Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania svoju povinnosť 

predávajúceho porušil, keď nezabezpečil, aby ním predávané 2 druhy výrobkov v celkovej 

hodnote 344,00 € boli označených údajmi podľa osobitného predpisu.  

 

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 44 druhov výrobkov v celkovej hodnote 3 644,86 €, písomnú informáciu o spôsobe 

použitia,  údržby, montáže, nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku a 

písomné  informáciu o materiálovom zložení textilných výrobkov 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.  

 

Odstrániť zistené nedostatky následne po vykonanej kontrole ako vo vyjadrení účastník konania 

tvrdí atak 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.  

 

Kontrolou písomného vyhotovenia Oznámenia o začatí správneho konania zo dňa 22.10.2018 

správny orgán zistil zrejmú chybu pri jeho vyhotovení, keď do Oznámenia opomenul uviesť aj 

nedostatok spočívajúci v chýbajúcich jednotkových cenách u 13 druhov výrobkov uvedených  
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na strane 4 a 5 inšpekčného záznamu. Táto iná zrejmá nesprávnosť nemá vplyv na  skutkový 

stav zistený pri kontrole dňa 02.07.2018, ktorý je podkladom pre toto rozhodnutie.   

 

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 

nesprávnym účtovaním ceny pri predaji výrobkov, porušením zákazu používania nekalej 

obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak  neurobil, pretože obsahuje 

nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, 

ako je jeho dostupnosť, nestiahnutím výrobkov z trhu, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú 

dobu spotreby, neoznačením predávaných výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu, 

poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka a neoznačením výrobkov jednotkovou cenou, boli porušené práva 

spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Keďže účelom zákona je predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa, nie 

zanedbateľnou je skutočnosť, že v dôsledku nesprávneho účtovania ceny pri predaji výrobku 

bola spôsobená škoda na majetku spotrebiteľa vo výške 0,20 € . 

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania pri svojej 

činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, ktorá môže negatívne vplývať na rozhodnutie 

spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Správny orgán prihliadol k tomu, že používanie nekalej 

obchodnej praktiky pri konaní so spotrebiteľom je závažným  zásahom do práv spotrebiteľa, 

chránených zákonom. Takéto konanie je o to závažnejšie, keď v dôsledku takéhoto konania 

dochádza k porušeniu ekonomických záujmov spotrebiteľov.  

 

Obchodnú praktiku vo forme klamlivého konania, ktorou je spotrebiteľ uvádzaný do omylu, 

zákon výslovne zakazuje, pričom je právne bezvýznamné, že predávajúci uvádza spotrebiteľa 

do omylu úmyselne alebo neúmyselne. Účelom zákazu klamlivého konania je zabezpečenie 



primeranej informovanosti spotrebiteľa o výrobku a o skutočných podmienkach, za akých sa 

výrobok nakupuje, to znamená, že spotrebiteľ nesmie dostať skreslené informácie, či už tým, 

že informácie, ktoré dostane sú pravdivé, ani že dostane čiastočné a redukované informácie.    

 

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  
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výrobkov a teda eventuálny počet spotrebiteľov, ktorí mohli byť predajom výrobkov po 

uplynutí určenej doby spotreby poškodení,  ako aj na povahu a hodnotu výrobkov.  

 

Riadnym neinformovaním spotrebiteľa údajmi podľa osobitného predpisu, účastník konania 

mohol ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa chránený dotknutým ustanovením zákona. 

 

Keďže účelom zákona je ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná aj skutočnosť, že 

poskytnutím písomných informácii o spôsobe použitia, údržby a nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z nesprávneho použitia výrobku 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.  

 

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.  

            riaditeľka Inšpektorátu SOI so sídlom 

                       v Prešove pre Prešovský kraj 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 

 

Číslo: P/0252/07/18                                                                                            Dňa: 14.11.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o : 

 

účastníkovi konania: DRIMTEX, s. r. o. , Szakkayho 1, 040 01  Košice, IČO: 47 435 534 

(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 cene predávaného výrobku – podľa § 14 zákona, ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania spotrebiteľa žiadnym spôsobom neinformoval o  cene 

odpredanej dosky jedľa II. tr. 74cm x 2,5cm x 2m, 

 na vhodnom a viditeľnom mieste označiť prevádzkareň obchodným menom a sídlom, 

menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou 

dobou určenou pre spotrebiteľa – podľa § 15 ods. 1 písm. a, b), c) zákona, ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania svoju prevádzkareň neoznačil 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 ks doska jedľa II. tr. 74cm 

x 2,5cm x 2m zakúpená v kontrolnom nákupe a účtovaná v cene 5,00 €, doklad o kúpe tohto 

výrobku nevydal v žiadnej forme,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 16.05.2018 v prevádzkarni účastníka konania Výroba a predaj 

reziva, areál Tehelňa, Drienovská Nová Ves,  

 
u k l a d á  

P/0252/07/18  

2 

 

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 – 02520718.  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 16.05.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Výroba a predaj reziva, areál Tehelňa, Drienovská Nová Ves, pri ktorej boli zistené 

nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá.  



Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 14 zákona informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej 

služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania spotrebiteľa 

žiadnym spôsobom neinformoval o  cene odpredanej dosky jedľa II. tr. 74cm x 2,5cm x 2m.   

 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 ks doska jedľa II. tr. 74cm x 2,5cm x 2m 

zakúpená v kontrolnom nákupe a účtovaná v cene 5,00 €, doklad o kúpe tohto výrobku 

nevydal v žiadnej forme.  

 

Neinformovaním  spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov, neoznačením prevádzkarne 

zákonom stanovenými údajmi a nevydaním dokladu o kúpe výrobku, účastník konania porušil 

ustanovenie § 14, § 15 ods. 1 písm. a), b), c) a § 16 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 17.09.2018 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. 

 

Účastník správneho konania svoje procesné právo využil a k podkladu pre rozhodnutie sa dňa 

21.05.2018 písomne vyjadril. Vo vyjadrení uviedol, že pracovisko nachádzajúce sa v areáli 

Tehelne v Drienovskej Novej Vsi je primárne zamerané na opracovanie drevnej hmoty 

a upravené rezivo je následne určené na jeho ďalšie spracovanie.  

Kontrolný objekt – píla teda nie je maloobchodnou a ani veľkoobchodnou prevádzkou 

slúžiacou na priamy predaj tovaru, ale iba spracovanie drevnej hmoty a jej export do zahraničia.  

Konanie p. Petra J. označeného v inšpekčnom zázname ako predavača, možno označiť za 

skratové a nekorešpondujúce s jeho pracovným zameraním. Menovaný je externým  
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spolupracovníkom, pričom jeho činnosť spočíva v opracovaní drevnej hmoty a nie v predaji 

tovarov fyzickým a právnickým osobám. Predmet kontrolného nákupu je pre účastníka konania 

„odpadom“, a nie je predmetom predaja. Predaj tohto reziva bol preto súkromnou iniciatívnou 

Petra J..  

Na nesprávnosť tohto konania bol menovaný dôrazne upozornený.  

 

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 § 14 zákona predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu. 

V tomto zákonnom ustanovení je predávajúcemu uložená povinnosť informovať spotrebiteľa 

o cene predávaného výrobku alebo poskytnutej služby. Pod cenou výrobku alebo služby je 

potrebné rozumieť cenu, ktorú spotrebiteľ má za konkrétny výrobok alebo konkrétnu službu 

zaplatiť. 

Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť  

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď neinformoval spotrebiteľa o cene odpredanej dosky jedľa II. tr 74cm x 2,5 cm x 2 cm 

žiadnym spôsobom.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

V súvislosti s tvrdením účastníka konania, podľa ktorého v prípade p. Petra J. išlo o jeho 

súkromnú iniciatívu pri predaji reziva inšpektorom v rámci kontrolného nákupu, správny orgán 

poukazuje na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorých účastník konania 

objektívne zodpovedá aj za konanie takýchto osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že správny orgán 

kontrolu vykonal na podnet spotrebiteľa, ktorý poukazoval práve na tie nedostatky, ktoré boli 

zistené aj kontrolou, je zrejmé, že protiprávne konanie nie je len ojedinelým pochybením zo 

strany účastníka konania.  

 

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. 
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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 cene predávaného výrobku, neoznačením prevádzkarne 

zákonom stanovenými údajmi a nevydaním dokladu o kúpe výrobku, boli porušené práva 

spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o cene predávaných 

výrobkov, 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 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. 

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.  

 

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/0307/07/18                                                                                           Dňa: 07.12.2018 

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  
 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: PP COMP s. r. o. , SNP 142, 059 21  Svit, IČO: 36 782 009 (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 5,40 € po uplynutí jeho 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 1 druh výrobku v celkovej hodnote 58,50 €, u ktorého písomná 

informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona, nebola uvedená v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, 

 

zistené pri výkone kontroly dňa 08.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Výpočtová 

technika PP COMP, SNP 142, Svit,  
u k l a d á  

 

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 – 03070718.  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 08.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Výpočtová technika PP COMP, SNP 142, Svit, 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 - 2 ks zvlhčovač prstov WETTY 20 ml á 2,70 €/ks - v celkovej hodnote 5,40 € po 

uplynutí jeho doby spotreby, a to s dobou spotreby 11/2016.  

 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 bol zistený 1 druh výrobku – 3 ks univerzálna pištoľ na lepenie KEMOT, NAR0016 

á 19,50 €, u ktorého písomná informácia o spôsobe použitia podľa § 12 ods. 2 zákona nebola 

uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale v cudzom jazyku v znení: „Pistolet do 

klejenia latwo, szybk, skutecznie...“.   
 

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  12.10.2018 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. 
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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 1 druhu výrobku v celkovej hodnote 58,50 € 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.  

 

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 po uplynutí doby spotreby a poskytovaním písomných informácii  
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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 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/0310/07/18                                                                                        Dňa: 07.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: HAO VAN s. r. o. , Ternavská 2239/11, 075 01  Trebišov, IČO: 45 246 

190 (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 18 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,20 €, 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 04.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Textil, obuv 3n 

PLUS, Námestie slobody 54, Humenné,  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 600,00 €, slovom šesťsto 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 – 03100718.   
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 04.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 



Textil, obuv 3n PLUS, Námestie slobody 54, Humenné, 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 18 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,20 €, 

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  dámska blúzka ITALY MODA, vzor 90896 á 10,90 €/ks   

uvedené materiálové zloženie (ďalej len  „MZ“):  70%  Cotton    30% Polyester 

- 4 ks    dámska blúzka SUI 160401 á 10,90€/ks    

MZ: 95%  Cotton    5% Elasthan 

- 2 ks    dámska blúzka MADE IN ITALY, vzor 5099-1 á 12,50 €/ks    

MZ: 100%   Rayon 

- 3 ks    dámska blúzka MISS FOREVER, vzor 5099-1 á 12,50 €/ks     

MZ: 100%   Rayon 

- 5 ks dámske tričko, NEW COLLECTION 1338 á 10,90 €/ks    

MZ: 50%   Cotone   50% Line 

- 4 ks    dámska blúzka Made in Italy, SIM260302 á 7,90 €/ks     

MZ: 98%   Cotton  2% elasthan 

- 5 ks    dámska blúzka Made in Italy, SIM250501 á 5,90 €/ks     

MZ: 98%   Cotton  2% elasthan 

- 4 ks    dámska blúzka Made in Italy, SIM020305 á 7,90 €/ks     

MZ: 98%   Cotton  2% elasthan 

- 5 ks    detské nohavice Emma Girl, Style: T349 á 10,90 €/ks    

MZ: 68%   Rayon  28% Polyester  4% Elastique 

- 4 ks    detské nohavice Emma Girl, Style: T347 á 10,90 €/ks    

MZ: 68%   Rayon  28% Polyester  4% Elastique 

- 3 ks    detské nohavice Dream Girl, Style: Q308# á 11,90 €/ks  

MZ: 70%   Rayon  28% Nylon  2% Elastane 

- 3 ks    detské nohavice Dream Girl, Style: Q302# á 11,90 €/ks   

MZ: 70%   Rayon  28% Nylon  2% Elastane 

- 5 ks    detské rifle Lemon tree, Style: 952 á 13,90 €/ks    

MZ: 65%   Cotton  33% Polyester  2% Elastane 

- 3 ks    detské rifle Lemon tree, Style: 947 á 14,90 €/ks       

MZ: 68%   Cotton  29% Polyester  3% Elastane 

- 6 ks    detská súprava BUDDY BOY, Style No: 5625 á 11,90 €/ks      

MZ: 100%   Cotton /Cotone  

- 5 ks    detská súprava BUDDY BOY, Style No. 5561 á 10,90 €/ks       

MZ: 80%   Cotton /Cotone  20% Polyester 

- 10 ks    detské tričko BUDDY BOY, Style No. 5612 á 4,90 €/ks      
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MZ: 65%   Cotton /Cotone  35% Polyester 

- 7 ks    detské tričko BUDDY BOY, Style No. 5610 á 5,90 €/ks       

MZ: 95%   Cotton /Cotone  5% Elastane 

 



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 12.10.2018 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 povinnosť 

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď u 18 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,20 €, 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.  
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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.   

 

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/0311/07/18                                                                                         Dňa: 07.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Jin du s. r. o. , Za potokom 1990/1, 080 06  Ľubotice, IČO: 47 187 671  

(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 podľa osobitného 

predpisu  – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal 

spotrebiteľovi na predaj 3 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 194,00 €, 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,10 €, 

u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení výrobku podľa osobitného predpisu 

Nariadenia nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

 

zistené pri výkone kontroly dňa 08.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Čínsky obchod 

– textil, obuv, galantéria, Hlavná 1544/65, Stropkov,  
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u k l a d á  

 

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 650,00 €, slovom šesťstopäťdesiat 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 – 03110718. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 08.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Čínsky obchod – textil, obuv, galantéria, Hlavná 1544/65, Stropkov, 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 3 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 194,00 €, ktoré neboli označené údajom o materiálovom zložení podľa 

osobitného predpisu Nariadenia. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali nasledovné výrobky:  

- 8 ks dámske riflové šaty CEMRE LIFE á 14,50 €/ks  

- 12 ks dámska nočná košeľa Hueqicai á 4,00 €/ks   



- 4 ks dámske šaty ERKO Collection á 7,50 €/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  bolo 

zistených 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,10 €, 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:  

- 5 ks dámska košeľa „New Colection Italy“, 10579 á 13,50 €/ks            

- materiálové zloženie uvedené na štítkoch, upevnené trvalým spôsobom (ďalej len 

„MZ“): 100 % cottone, 

- 10 ks dámsky pulóver „ERE G-S“ á 3,90 €/ks                                                    

MZ: 85 % cotton, 10 % polyester, 5 / elasthane  

- 3 ks dievčenské šaty „ T.G. 10“    á 9,90 €/ks                                                  

MZ: 65 % poliester, 35 % cotone 

- 3 ks dámske šaty „Moda Italia“ á 11,50 €/ks                                                 

MZ: 95 % cotone, 5 % elastico 

- 5 ks pánske riflové kraťasy „DONG Fashion Jeans“ á 11,50 €/ks               

MZ:  70 % coton, 30 % polyester                  

- 9 ks pánske tepláky „ERE G-S“,  á 7,90 €/ks                                             

MZ:  65 % coton, 30 % polyester, 5 % elastane                   

- 5 ks pánske riflové nohavice „VimAn“, TB2052-2P á 17,50 €/ks           

MZ:  75 % cotton, 23 % poliester, 2 % spandex                   

- 7 ks pánske nohavice „VimAn“, style NO: TX 2815-2B,  á 13,90 €/ks  

MZ:  95 % coton, 5 % spandex                   

 

P/0311/07/18  

3 

 

- 6 ks pánske nohavice „VimAn“, T1-2875 á 17,50 €/ks                         

MZ:  75 % cotton, 25 % polyester                   

- 11 ks pánske riflové kraťasy „D-KING“, Style: F1051 á 15,50 €/ks                

MZ:  99 % cotton, 1 % elastane                   

- 5 ks pánske riflové kraťasy „Fashion Jeans Sunbird“, á 11,80 €/ks                

MZ:  100 % cotton,                   

- 3 ks pánske riflové nohavice „VimAn“, T2411-2 á 14,50 €/ks                     

MZ:  75 % cotton, 25 % polyester                   
 

Neoznačením výrobkov podľa osobitného predpisu a poskytovaním písomných informácii 

podľa § 12 ods. 2 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 13.10.2018 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.  
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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 

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 3 druhy 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 194,00 €, 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 862,10 €, 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 

neoznačením výrobkov údajmi podľa osobitného predpisu a poskytovaním písomných 

informácii podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, boli 

porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 
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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. 

 

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/0318/07/18                                                                                         Dňa: 05.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: KF Snina, s. r. o. , Sládkovičova 2504/110, 069 01  Snina, IČO: 

46 800 891 (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 – 9 bal. semená – Uhorky skleníkové VANDA F1 á 1,32 €/bal. – v celkovej 

hodnote 11,88 € po plynutí jeho doby spotreby,  
 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/liter Urýchľovač hnojenia na všetky 

rastliny AGRO á 5,70 €/liter  zakúpený v kontrolnom nákupe vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom bol 

zakúpený výrobok uvedený ako „kvetinač plast“, teda bez uvedenia skutočného názvu zakúpeného výrobku,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 13.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Kvety 

FLOVERS, Študentská 1451, NS Rozkvet, Snina,  

 

u k l a d á  
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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 – 03180718.  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 13.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Kvety FLOVERS, Študentská 1451, NS Rozkvet, Snina, 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 – 9 bal. semená – Uhorky skleníkové VANDA F1 á 1,32 €/bal. – v celkovej hodnote 

11,88 € po plynutí jeho doby spotreby.   

 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/liter 

Urýchľovač hnojenia na všetky rastliny AGRO á 5,70 €/liter  zakúpený v kontrolnom nákupe 

vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom bol zakúpený výrobok uvedený ako „kvetinač 

plast“, teda bez uvedenia skutočného názvu zakúpeného výrobku.  

 

Nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby a nevydaním dokladu 

o kúpe výrobku s uvedením názvu výrobku, účastník konania porušil ustanovenie § 6 ods. 3 a 

§ 16 ods. 1 písm. d) 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 10.10.2018 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. 
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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 § 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 nepochybne zistené, že účastník konania porušil citované zákonné 

ustanovenie, keď spotrebiteľovi vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom nebol uvedený 

skutočný 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.  

 

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.  
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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 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.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol 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 

s uvedením názvu výrobku, z ktorého by bola zrejmá jeho identifikácia, 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 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/0319/07/18                                                                                          Dňa: 12.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Vaše Okná, s. r. o. , Dlhá 153, 094 13  Dlhé Klčovo, IČO: 44 708 459 

(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“)  

 dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, vo forme klamlivého 

konania, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie 

o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne 



informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu 

alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom 

produktu, ako je jeho dostupnosť a dátum dodávky – podľa § 4 ods. 2 písm. c) 

v spojení s § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona,  ku ktorému došlo tým, 

že účastník konania uzavrel so spotrebiteľom dňa 11.12.2017 Zmluvu o dielo, zmenenú 

dňa 17.02.2018, predmetom ktorej boli plastové okná, pričom v nej vopred špecifikovaná 

a dohodnutá  lehota na vykonanie diela  - do 04.04.2018 nebola dodržaná, čím predávajúci 

zapríčinil alebo mohol zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak neurobil, pretože predmetná zmluva o dielo obsahovala nesprávnu 

informáciu vo vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť, dátum 

dodávky, a bola preto nepravdivá,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 12.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Vaše Okná – 

stavebné výrobky, predaj a montáž, Herlianska 1084, Vranov nad Topľou,  

  

u k l a d á  
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podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 500,00 €, slovom päťsto 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 – 03190718. 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 12.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Vaše Okná – stavebné výrobky, predaj a montáž, Herlianska 1084, Vranov nad Topľou, 

pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1  písm. b) zákona 

dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík, vo forme klamlivého konania, 

ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak  neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto 

nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu 

priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť 

a dátum dodávky, ku ktorému došlo tým, že účastník konania  uzavrel so spotrebiteľom 

dňa 11.12.2017 Zmluvu o dielo, zmenenú dňa 17.02.2018, predmetom ktorej boli plastové 

okná, pričom v nej vopred špecifikovaná a dohodnutá  lehota na vykonanie diela  - do 

04.04.2018 nebola dodržaná, čím predávajúci zapríčinil alebo mohol zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože 

predmetná zmluva o dielo obsahovala nesprávnu informáciu vo vzťahu k hlavným znakom 

produktu ako je jeho dostupnosť, dátum dodávky, a bola preto nepravdivá,  

 

Porušením zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania, ktoré 

zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak  neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo 

akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť a dátum dodávky,  



účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 4 

a § 8 ods. 1 písm. b) 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 16.10.2018 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. 

 

Kontrola bola vykonaná na základe podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod 

číslom Po 366/2018.  

 

Kontrolou bolo zistené, že účastník konania uzavrel so spotrebiteľom dňa 11.12.2017 Zmluvu 

o dielo, predmetom ktorej bola dodávka a montáž plastových okien, v ktorej bol dohodnutý čas 

plnenia 09.01.2018.  

 

Dňa 17.02.2018 bola medzi spotrebiteľom a účastníkom konania uzavretá Zmluva o dielo, 

v ktorej sa účastník konania zaviazal vykonať dielo do 04.04.2018.  

 

Účastník konania však správnemu orgánu nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by relevantným 

spôsobom preukázal, že predmet zmluvy dodal spotrebiteľovi v dohodnutom čase do 

04.04.2018.  

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky 

a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní 

obchodnej transakcie..  

Podľa § 7 ods.  4 zákona za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie 

a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.    

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 



táto informácia vecne správna vo vzťahu  k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť,  

vyhotovenie alebo zloženie.  

 

Nedodaním diela v zmluvne dohodnutom čase došlo zo strany účastníka konania k porušeniu 

povinnosti dodržiavať zákaz používania nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v klamlivom 

konaní, keď účastník konania v predmetnej zmluve o dielo uvádzal termín dodania diela – do 

04.04.2018, ktorý nebol dodržaný, čím účastník konania zapríčinil alebo mohol zapríčiniť, že 

spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože 

predmetná zmluva obsahovala nesprávne informácie vo vzťahu k hlavným znakom výrobku 

ako je jeho dostupnosť, a dátum dodávky a boli preto nepravdivé.  

 

Účastník konania ako predávajúci mal povinnosť zabezpečiť dodanie diela v čase vopred 

zmluvne dohodnutom a spotrebiteľ mal právo na dodanie diela v tomto čase, čo aj očakával. 

Tým, že účastník konania nedodal spotrebiteľovi dielo v čase tak, ako bol dohodnutý v zmluve  
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o dielo, obsahovala táto nesprávnu informáciu vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je 

jeho dostupnosť a dátum dodania a bola de facto nepravdivá, čím došlo zo strany účastníka 

konania k nekalej obchodnej praktike klamlivým konaním. Toto konanie bolo spôsobilé 

zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

nakoľko je možné domnievať sa, že pokiaľ by bol spotrebiteľ účastníkom konania vopred 

informovaný o skutočnej dobe dodania diela, nepristúpil by k uzavretiu zmluvy.  

Vzhľadom na vyššie uvedené považuje správny orgán obchodnú praktiku použitú účastníkom 

konania za nekalú a jeho konanie za klamlivé.  

 

Konaním účastníka konania tým došlo k naplneniu skutkovej podstaty klamlivého konania vo 

vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť a dátum dodávky a tým 

k porušeniu zákazu nekalých obchodných praktík.  

 

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 porušením 

zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania, ktoré zapríčiňuje 



alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak  

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť a dátum dodávky, boli porušené práva 

spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania pri svojej 

činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, ktorá môže negatívne vplývať na rozhodnutie 

spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Správny orgán prihliadol k tomu, že používanie nekalej 

obchodnej praktiky pri konaní so spotrebiteľom je závažným  zásahom do práv spotrebiteľa, 

chránených zákonom. Takéto konanie je o to závažnejšie, keď v dôsledku takéhoto konania 

dochádza k porušeniu ekonomických záujmov spotrebiteľov.  
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Obchodnú praktiku vo forme klamlivého konania, ktorou je spotrebiteľ uvádzaný do omylu, 

zákon výslovne zakazuje, pričom je právne bezvýznamné, že predávajúci uvádza spotrebiteľa 

do omylu úmyselne alebo neúmyselne. Účelom zákazu klamlivého konania je zabezpečenie 

primeranej informovanosti spotrebiteľa o výrobku a o skutočných podmienkach, za akých sa 

výrobok nakupuje, to znamená, že spotrebiteľ nesmie dostať skreslené informácie, či už tým, 

že informácie, ktoré dostane sú pravdivé, ani že dostane čiastočné a redukované informácie.    

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že nedodaním diela v čase 

deklarovanom v zmluve o dielo – do 04.04.2018 účastník konania porušil svoju povinnosť 

v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z., a to zákazu používania nekalých obchodných praktík. 

Následkom tohto protiprávneho konania boli porušené práva spotrebiteľa chránené dotknutým 

zákonným ustanovením.  

 

Toto protiprávne konanie bolo spôsobilé privodiť spotrebiteľovi majetkovú ujmu tým, že 

narúšalo alebo mohlo narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa tak, že urobil rozhodnutie 

o pristúpení k záväzku, ktoré by za predpokladu dostupnosti všetkých relevantných informácií 

o predmete diela a o možnom nedodržaní času jeho zhotovenia neurobil.  

 

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/0321/07/18                                                                                            Dňa: 14.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o : 

 

účastníkovi konania: Ing. Bc. František Balun, miesto podnikania Jána Nováka 6237/9, 

080 01 Prešov,  IČO: 14 438 429 (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 miere alebo o 

množstve – podľa § 12 ods. 2 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal 

spotrebiteľovi na predaj 16 druhov výrobkov (horalka, DRU tyčinky, chipsy, čokoláda, 

alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje), ktoré pri cenovkách ani iným spôsobom neboli  

označené údajom o ich odpredávanom množstve/miere, 

  

zistené pri výkone kontroly dňa 21.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Hostinec N27, 

Východná 21, Prešov,  

u k l a d á  

 

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 – 03210718. 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 21.06.2018 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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Hostinec N27, Východná 21, 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 predávaný výrobok bol zreteľne označený 

údajom o miere alebo o množstve, keď kontrolou bolo zistené, účastník konania ponúkal 

spotrebiteľovi na predaj 16 druhov výrobkov, ktoré pri cenovkách ani iným spôsobom neboli  

označené údajom o ich odpredávanom množstve/miere. S týmto nedostatkom sa nachádzali 

nasledovné výrobky:  

- Tyčinky DRU                                 0,50 € 

- Horalka                                           0,50 € 

- Mila                                                0,50 € 

- Arašidy                                           1,60 € 

- Oravské chipsy solené                    2,00 € 

- Čokoláda Figaro – jahoda              1,50 € 

- Fernet Stock citrus                         1,00 €      

- Tullamore Dew                              1,50 € 

- Capitan Morgan                             1,20 € 

- Nicolaus vodka                              0,75 € 

- Borovička slovenská                      0,50 € 

- Hruška kopaničiarska                     0,75 € 

- Becherovka originál                       1,00 € 

- Pepsi – fľašová                               1,00 € 

- Mirinda – fľašová                           1,00 € 

- Espresso                                          0,90 € .     

 

Nezabezpečením, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo  

o množstve 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 23.10.2018 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. 
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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. 

Vykonanou kontrolou bolo aj v tomto prípade presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania 

svoju povinnosť predávajúceho porušil, keď nezabezpečil, aby ním predávaných 16 druhov 

výrobkov boli označené informáciou o množstve/miere.  

 

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 

nezabezpečením, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o množstve/miere, 

boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol k tomu, že údajmi o množstve, resp. miere  

musia byť výrobky označené v každom prípade, nakoľko tieto sú dôležité najmä z hľadiska 

úplnej informovanosti spotrebiteľa o cene 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  
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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/0323/07/18                                                                                           Dňa: 03.12.2018 

 

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  

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Kaufland Slovenská republika v. o. s. , Trnavská cesta 41/A, 831 04  

Bratislava, IČO: 35 790 164, v zastúpení Food Control s. r. o. , Zobová 513/3, 851 10  

Bratislava – Čunovo, IČO: 47 510 757 (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“) 

 dodržiavať zákaz používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť – podľa § 4 

ods. 2 písm. c) v spojení s 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ktorého sa účastník 

konania dopustil tým, že k nákupu tekutého pracieho prostriedku Perwol 60 praní 

neposkytol darček – parfumové perličky Magic Affair, v akciovom reklamnom letáku 

platnom  od 21.6.2018 do 27.6.2018 deklarované ako „mimoriadna ponuka do vyčerpania 

zásob“ aj napriek skutočnosti, že v čase kontroly/nákupu sa uvedený výrobok nachádzal 

v prevádzkarni v počte 14 ks, 

 písomné informácie podľa § 11 ods. 1 zákona uvádzať v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka – podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal 

spotrebiteľovi na predaj 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 477,51 €, u ktorých písomná 

informácia o spôsobe použitia, vlastnostiach výrobkov a informácia o nebezpečenstve, 

ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona,  neboli uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,   

 informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku – podľa § 14 zákona, ku ktorému 

došlo tým, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou neinformoval spotrebiteľa 

žiadnym spôsobom o cene 2 druhov výrobkov,  
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 ak sa v reklamnom letáku uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj 

jednotková cena – podľa § 14a ods. 8 zákona, keď kontrolou bolo zistené, že v aktuálne 

platnom letáku k výrobku Friskies Adult – kapsičky pre psov 4x100g bola uvedená iba 

predajná cena 1,09 €, teda bez uvedenia jednotkovej ceny,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 22.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania OD  

Kaufland 5320, Arm. Gen L. Svobodu 23, Prešov,  

 

u k l a d á  

  

podľa § 24 ods. 1 zákona pokutu vo výške 1 500,00 €, slovom jedentisícpäťsto 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 – 03230718.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 22.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

OD Kaufland 5320, Arm. Gen L. Svobodu 23, Prešov, pri ktorej boli zistené nedostatky, za 

ktoré účastník konania zodpovedá. 

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona – zákaz 

používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným 

znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že 

k nákupu tekutého pracieho prostriedku Perwol 60 praní neposkytol darček – parfumové 

perličky Magic Affair, v akciovom reklamnom letáku platnom  od 21.6.2018 do 27.6.2018 

deklarované ako „mimoriadna ponuka do vyčerpania zásob“ aj napriek skutočnosti, že v čase 

kontroly/nákupu sa uvedený výrobok nachádzal v prevádzkarni v počte 14 ks.  

 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 477,51 €, u ktorých písomná 

informácia o spôsobe použitia, vlastnostiach výrobkov a informácia o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z nesprávneho použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona,  neboli uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmito nedostatkami sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali nasledovné výrobky:  

- 1 ks Melisana masážna podložka MCH Art. – No. 88935   á 18,99 €/ks – u uvedeného 

výrobku bola písomná informácia uvedená v znení: „Cushion: Do not use if wet. Do not 

use with infants a helpless person or a person insensitive to heat. Overlong application 

can result in skin bums. Do not dry clean the pad. 

- 18 ks Speeding podložka á 7,99 €/ks – u vedeného výrobku bola písomná informácia 

uvedená v znení: „Maximum precision I silky-soft textile covering I best ergonomics. 

Mousepad with silky- soft textile covering. Fine structure for smooth and silent mouse 

gliding. Antistatic. Non- slip backing. Slimline for comfort Suitable  for all optical and 

laser mice. 23 cm long 19 cm wide, 0,15 cm thick.“ 
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- 15 ks Avantree vodotesné puzdro á 11,99 €/ks – u vedeného výrobku bola písomná 

informácia uvedená v znení: „ Warning: Before using this product, please do water testing 

and check for damaged parts,  especially in and around the seal. After each use, check the 

mouth and sealed, and avoid strong impact and scratches do not use at high teperatures 

lasting. In water use, such as the need to remove the tablet,please wipe the sutace or the  

water, put the seal downword to avoid the residual moisture into the water jacket.“ 

- 15 ks Avantree vodotesné puzdro á 8,99 € – u vedeného výrobku bola písomná informácia 

uvedená v znení: „Warning: Before using this product, please do water testing and check 

for damaged parts, especially in an around the seal. After each use, check the mouth and 

sealed, and avoid strong impact and scratches, do not use at high temperatures lasting.“   

 Podľa § 14 zákona informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo 

poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o 

cene inak vhodne sprístupniť, keď vykonanou kontrolou v ponuke pre spotrebiteľa boli  

zistené 2 druhy výrobkov (Silan perličky BIO 260 g a Priehradka na mobilný telefón EAN 

87112520000442), u ktorých nebola uvedená cena za predávaný výrobok.  

 Podľa § 14a ods. 8 zákona  ak sa v reklamnom letáku uvádza predajná cena výrobku, musí 

sa uviesť aj jednotková cena, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v aktuálne 

platnom letáku k výrobku Friskies Adult – kapsičky pre psov 4x100g bola uvedená iba 

predajná cena 1,09 €, teda bez uvedenia jednotkovej ceny.  

 

Porušením zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo 

vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, poskytovaním písomných 

informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

neinformovaním  spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov a neoznačením výrobkov 

jednotkovou cenou  v reklamnom letáku, účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. 

c) v spojení s § 7 ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. b), § 13, § 14 a § 14a ods. 8  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 09.10.2018 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 

27.06.2018 a dňa 16.10.2018 písomne vyjadril.  

Vo vyjadrení uviedol, že všetky kontrolou zistené nedostatky odstránil.  

V súvislosti s neposkytnutím prezentovaného darčeka uvádza, že tento nedostatok nebol  

spôsobený úmyselne, stalo sa to len v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Uvedené skutočnosti 

navrhuje zohľadniť pri určovaní výšky pokuty.  

 

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. 
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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 § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky.  

Podľa § 2 písm. p) zákona za účely zákona sa obchodnou praktikou rozumie konanie, 

opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane 

reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a 

dodaním výrobku spotrebiteľovi.  

Podľa § 7 ods. 1 zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní 

obchodnej transakcie. 

Podľa § 7 ods. 4 zákona sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie a 

klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.  

Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je 

táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho vyhotovenie 

alebo zloženie.  

Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona ako aj z výsledkov kontroly správny orgán má za 

nepochybné, že účastník konania sa dopustil správneho deliktu používaním nekalej obchodnej 

praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom výrobku ako je 

dostupnosť výrobku tým, že k nákupu tekutého pracieho prostriedku Perwol 60 praní 

neposkytol darček – parfumové perličky Magic Affair, v akciovom reklamnom letáku platnom  

od 21.6.2018 do 27.6.2018 deklarované ako „mimoriadna ponuka do vyčerpania zásob“ aj 

napriek skutočnosti, že v čase kontroly/nákupu sa uvedený výrobok nachádzal v prevádzkarni 

v počte 14 ks. 

 

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 477,51 €, písomnú informáciu o spôsobe použitia, 

o vlastnostiach predávaných výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho 

použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona taktiež neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka.  
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Podľa § 14 zákona predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo 



informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo 

poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný 

informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou 

za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu. 

V tomto zákonnom ustanovení je predávajúcemu uložená povinnosť informovať spotrebiteľa 

o cene predávaného výrobku alebo poskytnutej služby. Pod cenou výrobku alebo služby je 

potrebné rozumieť cenu, ktorú spotrebiteľ má za konkrétny výrobok alebo konkrétnu službu 

zaplatiť. 

Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania si povinnosť  

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď neinformoval spotrebiteľa o cene 2 druhov výrobkov žiadnym spôsobom.  

 

Podľa § 14a ods. 8 zákona ak sa v reklame uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj 

jednotková cena. 

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. 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. 

V prípade reklamy výrobkov predávajúci musí popri predajnej cene výrobku uviesť aj 

jednotkovú cenu výrobku.  

Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si túto povinnosť 

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaných zákonných ustanovení preukázateľne nesplnil, 

keď 1 druh výrobku v aktuálne platnom letáku 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 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.  

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.  
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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 porušením 

zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu 

k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, poskytovaním písomných informácii 

podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, neinformovaním  

spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov a neoznačením výrobkov jednotkovou cenou  

v reklamnom letáku, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

  

Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana ekonomických záujmov spotrebiteľa, nie 

zanedbateľnou je skutočnosť, že poskytnutím písomných informácii o spôsobe použitia, o 

vlastnostiach predávnych výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 

výrobku len v cudzom jazyku, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem 

spotrebiteľa. 

 

Účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, ktorú zákon zakazuje 

a ktorá môže negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní o obchodnej transakcii. 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že používanie nekalej obchodnej praktiky pri konaní 

so spotrebiteľom je závažným zásahom do práv spotrebiteľa, chránených zákonom. Takéto 

konanie je o to závažnejšie, keď v dôsledku takéhoto konania dochádza k porušovaniu 

ekonomických záujmov spotrebiteľov.  

Obchodnú praktiku vo forme klamlivého konania, ktorou je spotrebiteľ uvádzaný do omylu,  

zákon výslovne zakazuje, pričom je právne bezvýznamné, či predávajúci uvádza spotrebiteľa 

do  omylu úmyselne alebo neúmyselne. Účelom zákazu klamlivého konania je zabezpečenie 

primeranej informovanosti spotrebiteľa o výrobku a o skutočných podmienkach, za akých sa 

výrobok nakupuje. To znamená, že spotrebiteľ nesmie dostať skreslené informácie, či už tým, 

že informácie, ktoré dostane sú nepravdivé, ani že dostane čiastočné a redukované informácie.  

 

Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o cene predávaných 

výrobkov a 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 má právo 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 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/0325/07/18                                                                                        Dňa: 12.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Famon, s. r. o. , Svätoplukova 4, 010 01  Žilina, IČO: 36 400 742 (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 485,65 €, 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 21.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Pánske odevy 

FAMON, OC Eterna, Nám. sv. Egídia 42, Poprad,  

 

u k l a d á  

  

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 – 03250718.  
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 21.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Pánske odevy FAMON, OC Eterna, Nám. sv. Egídia 42, 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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 485,65 €, 

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 pánska mikina NAKETANO MEN á 69,95 €/ks  

Materiálové zloženie (ďalej len „MZ“)  výrobku uvedené na trvale textilnej etikete pevne 

pripevnenej k výrobku: 100 % baumwolle, cotton, katoen, algodon …. 

- 1 ks pánska mikina NAKETANO MEN á 59,95 €/ks  

MZ: 65 % baumwolle, cotton, katoen, algodon, 35 % polyester 

- 1 ks pánska mikina NAKETANO MEN á 64,95 €/ks  

MZ: 65 % baumwolle, cotton, katoen, algodon, 35 % polyester 

- 1 ks pánska mikina NAKETANO MEN á  64,95 €/ks  

MZ: 65 % baumwolle, cotton, katoen, algodon, 35 % polyester 

- 1 ks pánske nohavice Luigi Morini á 65,95 €/ks 

MZ: 98 % baumwolle, coton, cotton, cotone, bomuld, bomull, 2 % elasthan, élasthanne, 

elastane, elastan, elasthan, elastan. 

- 2 ks pánske nohavice Luigi Morini á 79,95 €/ks 

MZ: 98 % baumwolle, coton, cotton, cotone, bomuld, bomull, 2 % elasthan, élasthanne, 

elastane, elastan, elasthan, elastan. 

 

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 18.10.2018 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  

P/0325/07/18 

3 

 

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 6 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 485,65 €, 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.  
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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/0326/07/18                                                                                        Dňa: 05.12.2018 

 

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 

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: ZHEN Yi spol. s r. o. , Michalská 677/65, 060 01  Kežmarok, IČO: 

44 122 489 (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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 541,50 €, 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 19.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Čínsky textil, 

obuv, Nám. sv. Egídia 5/9, Poprad,   

u k l a d á  

  

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 – 03260718.  
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 19.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Čínsky textil, obuv, Nám. sv. Egídia 5/9, 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 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 541,50 €, 

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:  

- 6 ks dámske šaty  M.B.21 Collection  Style NO . :  ZO80#  á  14, 00 €/ks                                                                               

Materiálové zloženie uvedené na trvalo textilnej etikete pevne pripevnenej k výrobku 

(ďalej len „MZ“):   95 %  Cotton/ Cotone,  5 % Elastane                          

- 5 ks dámske šaty  M.B.21 Collection  Style NO . :  Z938#  á  12, 00 €/ks                                                                               

MZ: 95 %  Cotton/ Cotone,  5 % Elastane                          

- 7 ks dámske šaty  M.B.21 Collection  Style NO . :  Z101#  á  10, 00 €/ks                                                                               

MZ: 95 %  Cotton/ Cotone,  5 % Elastane                          

- 10 ks detské tričko   PONCIK   NO . : 2246 á  4, 00 €/ks                                                                               

MZ: 100 %  Cotton                         

- 8 ks dámske tričko  D.D.Style HJ223#  á  8,50 €/ks                                                                               

MZ: 95 %  Cotone,  5 % Elastane                          

- 5 ks dámske tričko  BLUE OXYGEN  á  8,50 €/ks                                                                               

MZ: 95 %  Cotton/ Cotone,  5 % Elastane                          

- 5 ks dámske pyžamo  NAMKA NEW FASHION   á  8,00 €/ks                                                                               

MZ: 100 %  Pamut                         

- 3 ks dámske pyžamo  NAMKA NEW FASHION   á  6,00 €/ks                                                                               

 MZ: 100 %  Pamut                         

- 4 ks dámske pyžamo  NAMKA NEW FASHION  Style : BGD06  á  8,00 €/ks                                                                               

 MZ: 100 %  Pamut                         



- 3 ks dámske pyžamo  DEHAIT  NO . :  383A   á  9,00 €/ks                                                                               

 MZ: 100 %  Pamut                         

- 3 ks dámske pyžamo  DEHAIT  NO . : N-29 W   á  6,00 €/ks                                                                               

 MZ: 100 %  Pamut                         

- 7 ks pánske pyžamo  VN LOT   NO . : 1036   á  6,00 €/ks                                                                               

 MZ: 100 %  Pamut                         

 

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 12.10.2018 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. 

 

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 povinnosť 

predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia preukázateľne nesplnil, 

keď u 12 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 541,50 €, 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.  
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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/0328/07/18                                                                                 Dňa: 11.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: eiffel optic, a. s. , Obchodná 42, 811 06  Bratislava, IČO: 44 214 375  

(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“) 

 pri zamietnutí reklamácie uplatnenej spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy 

v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na 

odborné posúdenie – podľa § 18 ods. 7 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník 

konania v doklade  o vybavení reklamácie dioptrického skla COX 167ASHMC uplatnenej 

po 12 mesiacoch od kúpy dňa 19.03.2018 a vybavenej dňa 05.04.2018 zamietnutím 

neuviedol, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 19.06.2018 v prevádzkarni účastníka konania Očná optika 

eiffel optic, OC Forum, Nám. sv. Egídia 3290/124, Poprad,  

 

u k l a d á  

 

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 – 03280718.  
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 19.06.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

Očná optika eiffel optic, OC Forum, Nám. sv. Egídia 3290/124, Poprad, pri ktorej bol 

zistený nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 18 ods. 7 zákona pri zamietnutí reklamácie uplatnenej spotrebiteľom po 12 

mesiacoch od kúpy v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať 



výrobok na odborné posúdenie, ku ktorému došlo tým, že účastník konania v doklade  

o vybavení reklamácie dioptrického skla COX 167ASHMC uplatnenej po 12 mesiacoch od 

kúpy dňa 19.03.2018 a vybavenej dňa 05.04.2018 zamietnutím neuviedol, komu môže 

spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. 

 

Neuvedením informácie v doklade o vybavení reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch 

a vybavenej zamietnutím, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie, 

účastník konania porušil ustanovenie § 18 ods. 7 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 12.10.2018 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 § 18 ods. 7 zákona ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy 

a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení 

reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.  

Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako 

aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na 

výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť 

predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného 

posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo 

dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj 

všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť. 
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Citované zákonné ustanovenie stanovuje zákonný postup predávajúceho pri vybavovaní 

reklamácií uplatnených po 12 mesiacoch od kúpy výrobku.  

V prípade, že predávajúci takúto reklamáciu vybaví zamietnutím, povinnosťou predávajúceho, 

prípadne osoby, ktorá reklamáciu vybavila, je uviesť v doklade o vybavení reklamácie, komu 

môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.  

Zákonná ochrana spotrebiteľa je v tomto prípade zabezpečená tým, že mu dáva možnosť, aby 

v prípade jeho nesúhlasu s rozhodnutím osoby, ktorá reklamáciu vybavila, mohol zaslať 

reklamovaný výrobok na odborné posúdenie osobe, ktorá je oprávnená v zmysle § 2 písm. n) 

zákona č. 250/2007 Z. z. toto odborné posúdenie vykonať.  

 



V zmysle § 2 písm. n) zákona sa odborným posúdením rozumie vyjadrenie znalca v súlade so 

zákonom  č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko vydané autorizovanou, 

notifikovanou alebo akreditovanou osobou  v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. 

z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene doplnení 

niektorých zákonov  a zákonom č. 133/2013 Z. z.  o stavebných výrobkoch v znení neskorších 

predpisov alebo stanovisko osoby oprávnenej  výrobcom na vykonávanie záručných opráv 

(určená osoba) v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka.  

 

Kontrola bola vykonaná na základe podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod 

číslom PO 385/18.  

 

Kontrolou bolo zistené, že spotrebiteľ si u účastníka konania zakúpil dňa 05.04.2016 obruby 

enkové – plastové značka J. Delon, model J055 a 2 ks dioptrické sklá, druh COX167ASHMC.  

 

Z dôvodu výskytu vád, spočívajúcich vo vytváraní pruhov na skle pri pohľade do umelého 

svetla uplatnil spotrebiteľ u účastníka konania dňa 19.03.2018 reklamáciu.  

Účastník konania reklamáciu prijal, zaevidoval v evidencii reklamácií a spotrebiteľovi vydal 

potvrdenie vo forme Protokolu*00198.  

Dňa 05.04.2018 bola spotrebiteľovi doručená písomnosť vyhotovená účastníkom konania dňa 

03.04.2018, obsahujúca informáciu o spôsobe vybavenia reklamácie zamietnutím a zároveň 

výzvu, aby sa spotrebiteľ dostavil do prevádzkarne za účelom doriešenia reklamácie.   

Na základe tejto výzvy sa spotrebiteľ dostavil dňa 09.04.2018 do prevádzkarne účastníka 

konania, reklamovaný výrobok si však po ukončení reklamačného konania neprevzal z dôvodu 

nesúhlasu so spôsobom vybavenia reklamácie.  

 

Keďže účastník konania vybavil reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy zamietnutím, 

povinnosťou osoby, ktorá reklamáciu vybavila bolo v doklade o vybavení reklamácie uviesť, 

komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.  

 

Účastník konania však svoju zákonnú povinnosť nesplnil, keď v doklade o vybavení 

reklamácie zo dňa 03.04.2018 neuviedol komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné 

posúdenie.  

 

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,  
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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 

neuvedením informácie v doklade o vybavení reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch 

a vybavenej zamietnutím, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie, boli 

porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Uvedené porušenie povinností predávajúceho nemožno hodnotiť ako zanedbateľné vzhľadom 

na dôležitosť reklamačného konania pre spotrebiteľa a nespochybniteľná je najmä dôležitosť 

včasného vybavenia reklamácie niektorým zo zákonom stanovených spôsobov.   

 

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/0361/07/18                                                                                         Dňa: 19.12.2018 

 

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   

r o z h o d o l    t a k t o :  

 

účastníkovi konania: Ing. Peter Durkaj – COMPACT STUDIO, miesto podnikania 040 

01  Košice 1, Hlavná 58, IČO: 10 813 675 (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 § 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 97,96 €, u ktorých písomná 

informácia o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia, montáže a údržby a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona, 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, 

 označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou – podľa § 14a ods. 1 zákona, ku ktorému 

došlo tým, že v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 5 druhov výrobkov, ktoré neboli 

označené jednotkovou cenou, 

 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne – podľa 

§ 16 ods. 1 písm. b) zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania spotrebiteľovi  na  

1 ks slúchadlá Grand bass in-earphones á 4,99 €/bal zakúpené v kontrolnom nákupe vydal 

doklad o kúpe výrobku, na ktorom adresa prevádzkarne Stropkov, Hlavná 46 nebola 

uvedená správne namiesto aktuálne platnej adresy: Stropkov, Hlavná 58,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 10.07.2018 v prevádzkarni účastníka konania AUDIO VIDEO 

CENTRUM, Hlavná 65, Stropkov,  
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u k l a d á  

 

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 – 03610718. 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 10.07.2018 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni 

AUDIO VIDEO CENTRUM, Hlavná 65, Stropkov, pri ktorej boli zistené nedostatky, za 

ktoré účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 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 97,96 €, u ktorých písomná 

informácia o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia, montáže a údržby a o 

nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku podľa § 11 ods. 1 zákona, 

nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.  S týmto nedostatkom sa v ponuke 

pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:  

- 1 ks ručný vysávač HOOVER  model SC 84DVB4011 á 44,99 €/ks  - u uvedeného 

výrobku bola písomná informácia uvedená v cudzom jazyku v znení: „Nikdy 

nevysávejte tvrdé nebo ostřé předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky  

a podobné předměty....“  

- 1 ks vonkajšia digitálna anténa VIVANCO  dvba241 model EDP no: 25338 á 27,99 €/ks 

- u uvedeného výrobku bola písomná informácia uvedená v cudzom jazyku v znení: 



„Před montáží vyzkoušejte nejlepší místo pro příjem DVB-T signálu. Montáž na zeď   

provádějte pouze s přiloženoumontážní sadou.  Označte si místo pro dva otvory na 

kulatém  držáku na zeď  a vyvrtejte otvory. Pevně dotáhněte vruty. ...“ 

- 1 ks stolná lampa HL 069 á 15,00 €/ks - u uvedeného výrobku bola písomná informácia 

uvedená v cudzom jazyku v znení: „„Installation:  Connect the plug to the mains. Turn 

the lamp cover to the required  position.  You can adjust the lamp to the desired 

position.“ 

- 2 ks slúchadlá Grand bass in-earphones with microphone  (odpredané vo vykonanom 

kontrolnom nákupe) model: FH1012R á 4,99 €/bal. - u uvedeného výrobku bola 

písomná informácia uvedená v cudzom jazyku v znení: „Caution: The waste electrical 

and electronic equipment that is marked by the symbol of a crosed – out wheeled waste 

container must be colected selectively.“ 

 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, keď  v čase 

kontroly v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistených 5 druhov výrobkov, ktoré neboli označené  

jednotkovou cenou. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 

nasledovné výrobky:  

- Formička na kornútky  cena za balenie 3,20 €/bal  v balení sa nachádzajú 3 identické 

kusy výrobkov rovnakého tvaru a rozmerov, 
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- Klipsa na sáčky 11 cm   cena za balenie 2,00 €/balenie, v balení sa nachádzali 2 

identické kusy výrobkov rovnakého tvaru a rozmerov, 

- Svorka na sáčky 12 cm „Presto Tescoma“   cena za balenie 2,30 €/balenie, v balení sa 

nachádzalo 6 výrobkov rovnakého tvaru a rozmerov, 

- Spona na obrus „Presto Tescoma“  univerzálna cena za balenie 2,50 €/balenie, v balení 

sa nachádzali 4 identické kusy výrobkov rovnakého tvaru a rozmerov, 

- Dezertné poháre Keville   á 4,59 €/balenie, v balení sa nachádzajú 2 kusy identických 

výrobkov rovnakého tvaru a rozmerov 

 Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 

s uvedením adresy prevádzkarne, ku ktorému došlo tým, že účastník konania  spotrebiteľovi 

inšpektorom  na  1 ks slúchadlá Grand bass in-earphones á 4,99 €/bal zakúpené v kontrolnom 

nákupe vydal doklad o kúpe výrobku, na ktorom adresa prevádzkarne Stropkov, Hlavná 46 

nebola uvedená správne namiesto aktuálne platnej adresy: Stropkov, Hlavná 58,  

 

Poskytovaním písomných informácii podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, neoznačením výrobkov jednotkovou cenou a nevydaním dokladu 

o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne, účastník konania porušil ustanovenie § 13, § 

14a ods. 1 a § 16 ods. 1 písm. b) 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 31.10.2018 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.  
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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 97,96 €, písomnú informáciu o vlastnostiach 

predávaných výrobkov, o spôsobe použitia, montáže a údržby a o nebezpečenstve, ktoré 

vyplýva z nesprávneho použitia výrobku  podľa § 11 ods. 1 zákona neuviedol v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka. 

 

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 zákona o metrológii 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 aj v tomto prípade nepochybne zistené, že účastník konania si túto 

povinnosť predávajúceho, ktorá mu vyplýva z citovaných zákonných ustanovení preukázateľne 

nesplnil, keď neoznačil 5 druhov výrobkov jednotkovou cenou.  

 

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 výrobku, na ktorom bola uvedená 

nesprávna adresa prevádzkarne.  

 

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.  
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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 § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka, neoznačením výrobkov jednotkovou cenou a nevydaním dokladu 

o kúpe výrobku s uvedením adresy prevádzkarne, boli porušené práva spotrebiteľa chránené 

zákonom.  

 

Keďže účelom zákona je ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že 

poskytnutím písomných informácii o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia, 

montáže a údržby a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia výrobku len 

v cudzom jazyku, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa. 

 

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. 

 

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 nesprávne uvedená 

prevádzkarne na doklade o kúpe, je spôsobilá 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 represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská pokutou  
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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.                         

                                          
   

 

                                                                                    

                                                                                    

                     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                
 



  

 
 

 

 

                        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

          

                                                                 
 

 

 

 
 

                  

                        
 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                      

                         

                                                    
 

 

 


