
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0188/07/19                                                                                         Dňa: 30.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

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: Melánia Jacečková AMÁLKA  

sídlo: 068 01  Medzilaborce, Andy Warholu 190/14 

IČO: 32 373 350  

(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 10 druhov výrobkov 

(5 ks CERESIT TS 61 750 ml á 5,50 €/ks, 1 ks CERESIT universal 280 ml á 3,98 €/ ks, 1 

ks CERESIT universal CS8 280 ml á 4,60 €/ks, 2 ks CERESIT universal SANITARY 280 

ml á 4,10 €/ks, 1 ks CERESIT universal GLASS 300 ml á 5,10 €/ ks, 1 ks CERESIT 

SANITARY 280 ml á 4,95 €/ks, 1 ks PATTEX waterproof 250g á 5,10 €/ks, 1 ks PATTEX 

wood Standard 250g á 4,20 €/ks, 1 ks PATTEX express 250g á 4,90 €/ks, 1 ks PATTEX 

FIX 250g á 5,30 €/ks) po plynutí ich doby spotreby,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 16.05.2019 v prevádzkarni účastníka konania AMÁLKA – 

domáce potreby, železiarstvo a hračky, Andy Warhola 190/14, Medzilaborce  

 

u k l a d á  
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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 – 01880719. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

Dňa 16.05.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

AMÁLKA – domáce potreby, železiarstvo a hračky, Andy Warhola 190/14, Medzilaborce,  pri 

ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý 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  10 

druhov výrobkov v celkovej hodnote 73,83 € po uplynutí ich doby spotreby. S týmto 

nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľ nachádzali nasledovné výrobky:  

- 5 ks CERESIT TS 61 750 ml á 5,50 €/ks    

Dátum výroby: 03.11.2017 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks CERESIT universal 280 ml á 3,98 €/ks 

Dátum výroby: 10.02.2018 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks CERESIT universal CS8 280 ml á 4,60 €/ks  

Dátum výroby: 10.06.2017 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 2 ks CERESIT universal SANITARY 280 ml á 4,10 €/ks  

Dátum výroby: 06.01.2017 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks CERESIT universal GLASS 300 ml á 5,10 €/ks 

Dátum výroby: 19.06.2014 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks CERESIT SANITARY 280 ml á 4,95 €/ks 

Dátum výroby: 16.01.2018 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks PATTEX waterproof 250g á 5,10 €/ks   

Dátum výroby: 23.02.2018 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks PATTEX wood Standard 250g á 4,20 €/ks   

Dátum výroby: 16.02.2018 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks PATTEX express 250g á 4,90 €/ks  

Dátum výroby: 15.01.2018 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

- 1 ks PATTEX FIX 250g á 5,30 €/ks 

Dátum výroby: 08.11.2016 

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 
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Nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, účastník konania 

porušil ustanovenie § 6 ods. 3 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 11.09.2019 začaté správne konanie. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

účastník konania mal možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Keďže účastník správneho konania svoje procesné právo v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ku dňu vydania rozhodnutia nevyužil, podkladom pre vydanie 

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili 

ich porušenie. 

 

Podľa § 6 ods. 3 zákona výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa 

nesmú uviesť na trh  po uplynutí doby spotreby. Predávajúci je povinný takéto výrobky 

najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.  

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že doba spotreby výrobkov, ktoré ju pre svoje 

vlastnosti majú určenú, je stanovená v priamej závislosti na vlastnostiach výrobku. Uvedené 

teda znamená, že doba spotreby je určená ako doba, počas ktorej si výrobok zachováva 

deklarované alebo zákonom stanovené vlastnosti. Po uplynutí určenej doby spotreby 

v dôsledku prebiehajúceho procesu zmien vlastnosti výrobku, určité vlastnosti výrobku 

poklesnú pod dovolenú, prípadne tolerovateľnú hladinu a výrobok sa môže stať nepoužiteľným 

na daný účel, prípadne s ohľadom na jeho povahu aj nebezpečným. Zákon preto prikazuje 

predávajúcemu stiahnuť výrobky z trhu po uplynutí určenej doby spotreby.  

Vykonanou kontrolou bolo jednoznačne zistené, že účastník konania svoju povinnosť 

predávajúceho porušil, keď nestiahol z trhu 10 druhov výrobkov po uplynutí určenej doby 

spotreby. 

 

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.  
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Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, 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.  

 

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.  

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a 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/0214/07/19                                                                                         Dňa: 14.11.2019 

 

 

 

 

 

 

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. Michal Červák VALENTÍN  

miesto podnikania: 058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 39/91  

IČO: 32 878 648 

(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“)   

-  podľa § 13 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľom na 

predaj 4 druhy textilných výrobkov – 4 ks pánske sako A FISH NAMED FRED  á 179,95 

€/ks, 3 ks pánske sako A FISH NAMED FRED á 179,95 €/ks, 4 ks pánske tričko POLO 

A FISH NAMED FRED á 59,95 €/ks, 3 ks pánske bermudy A FISH NAMED FRED á 69,95 

€/ks v celkovej hodnote 1 709,30 €, u ktorých písomná informácia o materiálovom zložení 

výrobku podľa osobitného predpisu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia 

textilných výrobkov etiketou a iným označením (ďalej len „Nariadenie“) nebola uvedená v 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 07.06.2019 v prevádzkarni účastníka konania VALENTÍN – 

dámsky a pánsky textil, ZOC MAX, Dlhé hony 4587/1, Poprad,  

 

u k l a d á  
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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 – 02140719. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 07.06.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

VALENTÍN – dámsky a pánsky textil, ZOC MAX, Dlhé hony 4587/1, 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  boli 

zistené 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 1 709,30, u ktorých písomná 

informácia o materiálovom zložení podľa osobitného predpisu Nariadenia nebola uvedená 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. S týmto nedostatkov sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali nasledovné výrobky:  

- 4 ks pánske sako A FISH NAMED FRED               á 179,95 €/ks 

       na etikete trvale a pevne  pripevnenej k textilnému výrobku je uvedené materiálové        

       zloženie výrobku (ďalej len „MZ“): 100 % linne  lin  leinen 

- 3 ks pánske sako A FISH NAMED FRED              á 179,95 €/ks  

   MZ: 27% KATOEN/COTTON, 27% LINEN, 16% VISCOSE, 27% POLYESTER, 3%  

                                                                                                                      ELASTANE 

- 4 ks pánske tričko POLO A FISH NAMED FRED  á 59,95 €/ks 

   MZ: 100% COTTON 

- 3 ks pánske bermudy A FISH NAMED FRED         á 69,95 €/ks 

  97% COTTON, 3% 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 23.09.2019 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 10.06.2019 

a dňa 26.09.2019 písomne vyjadril.  

Vo vyjadrení zo dňa 10.06.2019 uviedol, že nedostatky odstránil. 

Vo vyjadrení zo dňa 26.09.2019 účastník konania poukázal na článok 14 ods. 2 Nariadenia, 

podľa ktorého má za to, že patrí  k hospodárskym subjektom v rámci dodávateľského reťazca,  
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ktorí etikety alebo iné označenie na textilných výrobkoch môžu nahradiť alebo doplniť 

v sprievodnej dokumentácii.      

 

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  sú právne bezvýznamné a ako 

také ho nezbavujú zodpovednosti za kontrolou zistený protiprávny stav. 

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti spotrebiteľské zmluvy, je povinný dodržiavať všetky zákonom 

stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich 

dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili 

ich porušenie. 

 

Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 

grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne 

a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.  

Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva predávajúcemu povinnosť písomné informácie 

o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR 

SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií pre 

všetkých občanov Slovenskej republiky.  

Vykonanou kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania si povinnosť 

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

keď u 4 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 1 709,30 €, písomnú informáciu 

o materiálovom zložení podľa § 12 ods. 2 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

 

V súvislosti s názorom účastníka konania, v zmysle ktorého etikety alebo iné označenie  

v štátnom jazyku môže nahradiť alebo doplniť v obchodnej sprievodnej dokumentácii, správny 

orgán poukazuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch 

textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 

a iným označením, z viacerých ustanovení  ktorého vyplýva, že povinné označenie vláknového 

zloženia textilných výrobkov  etiketou alebo iným označením sa vzťahuje na textilné výrobky 

určené na predaj spotrebiteľovi. Iné označenie musí spĺňať požiadavku trvanlivosti, čitateľnosti, 

viditeľnosti  a v prípade etikety táto musí byť  s výrobkom pevne spojená, pričom materiálové 

zloženie musí  byť v jazyku krajiny, v ktorej sa textilné výrobky spotrebiteľovi sprístupňujú na 

trhu.  

Nemožno preto súhlasiť s názorom účastníka konania, podľa ktorého vláknové zloženie možno 

uvádzať v sprievodnej obchodnej dokumentácii, nakoľko toto je možné len medzi podnikateľmi  

pri ich podnikateľskej činnosti.    

Z uvedených dôvodov správny orgán vyhodnotil námietky účastníka konania ako právne 

bezvýznamné v súvislosti s jeho objektívnou zodpovednosťou za spáchanie správneho deliktu.  
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Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

 

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

ustanovenia zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli preukázateľne porušené.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 

 

Podľa § 24 ods. 5 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia 

povinnosti.  

 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a § 

24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 

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

podobe štátneho jazyka, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

 

Absencia označenia materiálového zloženia výrobkov, či ich označenie v inej ako 

kodifikovanej podobe štátneho jazyk by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa pri alergii 

na niektoré materiály. 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že zodpovednosť  

účastníka  konania je objektívna, to znamená, že zodpovedá za výsledok aj za konanie osôb, 

ktoré v jeho mene  pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb, konajú.  

 

Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol 

charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková 

hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.  

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na 

ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej 

miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a má 

za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj  
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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/0223/07/19                                                                                           Dňa: 18.11.2019  

 

 

 

 

 

 

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: GAMA PLUS, s. r. o.  

sídlo: 089 01  Svidník, 8. mája 2255/64 

IČO: 44 927 011  

v zastúpení: Norbert Majdák  

trvale bytom: 089 01 Svidník, Hrabová 736/12  

(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“) 

- vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby – podľa § 16 ods. 1 zákona, ktorého sa 

účastník konania dopustil tým, že spotrebiteľom – inšpektorom na službu 2x vysávanie 5 

MIN.  á 0,50 €/5 min., zakúpenú v kontrolnom nákupe, doklad o poskytnutí tejto služby 

nevydal v žiadnej forme. 

 

zistené pri výkone kontroly dňa 22.05.2019  v prevádzkarni účastníka konania Samoobslužná 

autoumyváreň GAMA PLUS, 8. mája, Svidník,  

  

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 – 02230719.  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 22.05.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

konania Samoobslužná autoumyváreň GAMA PLUS, 8. mája, Svidník, pri ktorej bol zistený 

nedostatok, za ktorý účastník konania zodpovedá. 

  

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

- Podľa § 16 ods. 1 zákona vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí 

služby, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že spotrebiteľom – inšpektorom na 

poskytnutú službu 2x VYSAVANIE  á 0,50/5min.  doklad o poskytnutí tejto služby nevydal 

v žiadnej forme. 

 

Nevydaním dokladu o poskytnutej službe účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 1 

zákona.  

Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá 

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 25.09.2019 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 § 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  
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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 presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania porušil citované 

zákonné ustanovenie, keď spotrebiteľovi nevydal doklad o poskytnutej službe 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. 

 

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 nevydaním 

dokladu o poskytnutej službe v žiadnej forme, boli porušené práva spotrebiteľa chránené 

zákonom. 

 

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  nevydanie dokladu o kúpe je 

spôsobilé sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady 

výrobku, resp. za poskytnutú službu. 

Z hľadiska miery zavinenia vzal do úvahy, že zodpovednosť účastníka konania je objektívna, 

to znamená, že zodpovedá za výsledok aj za konanie iných osôb, ktoré v jeho mene konajú.    

 

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 a na ochranu  
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ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a 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/0246/07/19                                                                                           Dňa: 20.11.2019 

 

 

 

 

 

 

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: LPP Slovakia, s. r. o.  

sídlo: 974 01  Banská Bystrica, Janka Kráľa  9  

IČO:  36 787 507 

(ďalej len „účastník konania“)  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 informovať spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaného výrobku – podľa § 11 ods. 1 

zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 15 

druhov výrobkov (3 pár Dámske náušnice  VT272-01X-ONE  „RESERVED“  á 9,99 €/pár, 

5 pár Dámske náušnice  VT272-28X -ONE  „RESERVED“  á 9,99 €/pár, 2 pár Dámske  

náušnice VP485- 09X-ONE  „RESERVED“  á 6,99 €/pár, 3 ks  Dámsky náhrdelník VD801-

GLD-ONE „RESERVED“ á 12,99 €/ks, 7 ks Dámsky náhrdelník WA283-GLD-ONE 

„RESERVED“  á 9,99 €/ks, 6 ks  Dámsky náhrdelník WA347-GLD-ONE„RESERVED“  á 

6,99 €/ks, 2 ks Dámsky náhrdelník WA346-GLD-ONE „RESERVED“  á 6,99 €/ks, 5 ks  

Dámsky náhrdelník VT288-GLD-ONE „RESERVED“ á 6,99 €/ks, 4 ks  Dámsky náhrdelník 

VT302-GLD-ONE „RESERVED“  á 6,99 €/ks, 8 párov Dámske náušnice VT309-88X-ONE 

„RESERVED“ á 9,99 €/pár, 8 párov  Dámske náušnice VT311-GLD-ONE„RESERVED“ á 

9,99 €/pár, 7 párov Dámske náušnice WA278-01X-ONE „RESERVED“ á 6,99 €/pár, 4 páry  

Dámske náušnice WA325-GLD-ONE„RESERVED“ á 6,99 €/pár, 10 ks  Dámske náušnice 

WA350-88X-ONE „RESERVED“ á 4,99 €/ks, 3 páry Dámske náušnice VT318-88X-ONE 

„RESERVED“ á 9,99 €) v celkovej hodnote 638,23 €, ku ktorým nezabezpečil informácie  
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o spôsobe údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek tomu, že povaha týchto 

výrobkov, spôsob a doba ich používania si to vyžadovala,                                                 

                                  

zistené pri výkone kontroly dňa 07.06.2019 v prevádzkarni účastníka konania Pánsky 

a dámsky textil, obuv, doplnky RESERVED, Námestie sv. Egídia 3290/124, Poprad,  

 

u k l a d á  

  

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 – 02460719.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 07.06.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

Pánsky a dámsky textil, obuv, doplnky RESERVED, Námestie sv. Egídia 3290/124, 

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

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 11 ods. 1 zákona v prípadoch, ak to povaha výrobku, doba a spôsob jeho používania 

vyžaduje, informovať spotrebiteľa formou písomného návodu o spôsobe údržby 

predávaných výrobkov, keď vykonanou kontrolou bolo v ponuke pre spotrebiteľa zistených 

15 druhov výrobkov v celkovej hodnote 638,23 €, ku ktorým účastník konania nezabezpečil 

informácie o spôsobe údržby v priloženom písomnom návode, a to aj napriek tomu, že 

povaha tohto výrobku, spôsob a doba ich používania si to vyžadovala. S týmto nedostatkom 

sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky: 

- 3 pár Dámske náušnice  VT272-01X-ONE  „RESERVED“     á 9,99 €/pár  

- 5 pár Dámske náušnice  VT272-28X -ONE  „RESERVED“    á 9,99 €/pár  

- 2 pár Dámske  náušnice VP485- 09X-ONE  „RESERVED“    á 6,99 €/pár 

- 3 ks  Dámsky náhrdelník VD801-GLD-ONE „RESERVED“  á 12,99 €/ks 

- 7 ks Dámsky náhrdelník WA283-GLD-ONE „RESERVED“   á 9,99 €/ks 

- 6 ks  Dámsky náhrdelník WA347-GLD-ONE„RESERVED“   á 6,99 €/ks 

- 2 ks Dámsky náhrdelník WA346-GLD-ONE „RESERVED“   á 6,99 €/ks 

- 5 ks  Dámsky náhrdelník VT288-GLD-ONE „RESERVED“    á 6,99 €/ks 

- 4 ks  Dámsky náhrdelník VT302-GLD-ONE „RESERVED“    á 6,99 €/ks 

- 8 párov Dámske náušnice VT309-88X-ONE „RESERVED“    á 9,99 €/pár 

- 8 párov  Dámske náušnice VT311-GLD-ONE„RESERVED“   á 9,99 €/pár 

- 7 párov Dámske náušnice WA278-01X-ONE „RESERVED“   á 6,99 €/pár 

- 4 páry  Dámske náušnice WA325-GLD-ONE„RESERVED“    á 6,99 €/pár 

- 10 ks  Dámske náušnice WA350-88X-ONE „RESERVED“      á 4,99 €/ks 

- 3 páry Dámske náušnice VT318-88X-ONE „RESERVED“       á 9,99 €/pár  
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Neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby, účastník konania porušil ustanovenie § 11 ods. 

1 zákona. 

 

Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona zodpovedá 

v plnom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 27.09.2019 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 

10.06.2019 a dňa 01.10.2019 písomne vyjadril.  

Vo vyjadrení zo dňa 10.06.2019 k zisteným nedostatkom uviedol, že si je vedomý svojej 

povinnosti vyplývajúcej z § 11 ods. 1 zákona. Z uvedeného dôvodu zisťoval z akého dôvodu 

nebol návod o spôsobe údržby k nákupu priložený, pretože jeho snahou je vždy dodržiavať 

všetky zákonné ustanovenia, pričom návod sa pri ERP vo všetkých jeho prevádzkarňach 

nachádza. V tomto prípade konštatuje, že pochybila jeho zamestnankyňa prítomná pri kontrole. 

Účastník konania ihneď po doručení inšpekčného záznamu prijal opatrenie a opätovne 

upozornil a poučil zamestnancov o povinnosti  prikladať návod na údržbu ku každému nákupu.  

 

Vo vyjadrení zo dňa 01.10.2019 účastník konania už však vyjadruje skutkové a právne 

pochybnosti ohľadom jeho povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona. Má za to, že dámske náušnice 

a náhrdelníky nepatria medzi výrobky, ktorých povaha by si vyžadovala, aby informácie 

o spôsobe údržby boli spotrebiteľovi poskytnuté v písomnej forme – v podobe návodu. Okrem 

toho má za to, že spôsob údržby bižutérie je všeobecne známou skutočnosťou (preleštenie 

kovových častí textíliou), a preto nie je potrebné spotrebiteľovi poskytovať osobitný písomný 

návod. Na potvrdenie správnosti svojho názoru poukazuje na ust. § 13, § 11 ods. 3 zákona ako 

aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, z ktorého podľa názoru účastníka konania vyplýva, že  

ust. § 11 ods. 1 zákona nie je možné aplikovať na všetky výrobky, ale je vždy potrebné 

zohľadniť ich povahu, čo podľa jeho názoru SOI neurobila.  

V závere vyjadrenia tvrdí, že neexistuje dôvod, pre ktorý by malo byť správne konanie začaté. 

 

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. 
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Podľa § 11 ods. 1 predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach 

predávaného výrobku alebo o charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže 

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

alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania ako aj o riziku súvisiacom 

s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho 

používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj 

priložený písomný návod.  

Podľa § 11 ods. 3 zákona povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť 

tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo 

dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.  

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predávajúci si môže splniť informačné 

povinnosti o predávanom výrobku rôznymi spôsobmi, podľa vlastnej úvahy s ohľadom na 

podmienky, za ktorých výrobky predáva alebo služby poskytuje. Ak to však povaha výrobku, 

spôsob a doba jeho používania vyžaduje, je predávajúci povinný informácie o výrobku uvedené 

v tomto zákonnom ustanovení spotrebiteľovi poskytnúť aj v priloženom písomnom návode.  

Informácie obsiahnuté v priloženom písomnom návode zároveň musia spĺňať požiadavku 

zrozumiteľnosti, teda musia byť zrozumiteľné pre bežného spotrebiteľa, prípadne pre skupinu 

spotrebiteľov, ktorým sú výrobky určené. Zároveň platí, že predávajúci sa nemôže zbaviť svojej 

zodpovednosti poukazom na to, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, 

dovozca alebo dodávateľ.  

Vykonanou kontrolou však bolo jednoznačne zistené, že účastník konania sa citovanými 

zákonnými ustanoveniami dôsledne neriadil, keď spotrebiteľa neinformoval o spôsobe údržby  

u 15 druhov výrobkov v celkovej hodnote 638,23 €, a to aj napriek tomu, že povaha tohto 

výrobku, doba ako aj spôsob jeho používania si vyžadovala tieto informácie spotrebiteľovi 

poskytovať aj v takejto forme.  

 

Správny orgán nesúhlasí s názorom účastníka konania, v zmysle ktorého povaha výrobkov – 

bižutérie si nevyžaduje spotrebiteľa písomne informovať o spôsobe údržby a že informácie 

o spôsobe údržby pri týchto výrobkoch sú informáciami všeobecne známymi.  Správny orgán 

predovšetkým poukazuje na skutočnosť, že právo na informácie rozhodne patrí k základným 

právam spotrebiteľa. Účelom informácií na ochranu spotrebiteľa je vytvoriť spotrebiteľovi také 

podmienky pri rozhodovaní, ktoré mu umožnia urobiť kvalifikované rozhodnutie o kúpe, keďže 

platí, že iba dostatočne informovaný spotrebiteľ môže urobiť rozumné rozhodnutie o obchodnej 

transakcii.  

Podnikatelia v zásade poskytujú spotrebiteľom dva druhy informácii o výrobkoch alebo 

službách, a to dobrovoľné informácie, o ktorých rozhoduje podnikateľ a ktorých rozsah 

a kvalita nie je predpísaná všeobecne záväzným právnym predpisom a obligatórne informácie 

obsiahnuté v právnych predpisoch, ktoré podnikateľ musí spotrebiteľovi poskytnúť, a to vo 

forme v právnom predpise stanovenej. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľa nemožno nútiť, 

aby spotrebiteľovi poskytol aj iné informácie než tie, ktoré mu ukladá zákona, ale na druhej 

strane ani spotrebiteľovi nemožno uprieť právo na informácie o výrobkoch alebo službách.  

Účelom poskytovania  informácií je zabezpečiť spotrebiteľovi ochranu jeho života alebo 

zdravia aj  jeho ekonomických záujmov.   

      

K informáciám na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľa patria aj informácie uvedené 

v ustanovení § 11 ods. 1 zákona.  Zákon prikazuje predávajúcemu informovať spotrebiteľa 

okrem iného aj o spôsobe údržby predávaných výrobkov, na poskytnutie ktorých  



P/0246/07/19  

5 

 

má spotrebiteľ nepopierateľné právo.  Kým ustanovenie § 12 ods. 2 zákona, podľa ktorého 

predávajúci má zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli označené (okrem iného) údajom 

o spôsobe údržby, ustanovuje priamo písomnú formu poskytovania týchto informácii, tak podľa 

ustanovenia § 11 ods. 1 zákona informácie o spôsobe údržby môžu byť poskytnuté aj v inej 

forme. Písomnú formu musia mať len v prípade, ak to vyžaduje povaha výrobku, spôsob a doba  

jeho používania. 

V prejednávanej veci v rámci kontrolného nákupu, predmetom ktorého bol predaj náušníc 

VT272-01X-ONE „RESERVED“ á 9,99 €, bolo zistené, že inšpektorovi v postavení bežného 

anonymného spotrebiteľa, informácia o spôsobe údržby tohto výrobku poskytnutá nebola  a to 

ani v ústnej, ale ani v písomnej forme.  

Teda kontrolou bolo jednoznačne preukázané, že účastník konania si nesplnil povinnosť podľa 

§ 11 ods. 1 zákona, keď neposkytol spotrebiteľovi žiadnu informáciu. 

 

Vzhľadom  na materiálové zloženie, z ktorých jednotlivé výrobky pozostávajú (napr. zakúpené 

náušnice v kontrolnom nákupe – polyester, zinok, bavlna, hodváb, oceľ), pri ktorých si 

jednotlivé zložky vyžadujú aj rôzny spôsob údržby, správy orgán má za to, že bižutéria patrí 

jednoznačne medzi  výrobky, ktorých povaha si vyžaduje údaje o spôsobe údržby poskytnúť 

spotrebiteľovi aj vo forme písomného návodu priloženého  k jednotlivým výrobkom. 

Naviac ide o výrobky svojou povahou určené na dlhšiu dobu užívania, a preto za účelom 

zachovania ich dlhodobej životnosti aj z tohto dôvodu je nevyhnutné informácie o spôsobe 

údržby zabezpečiť v písomnej forme.  

 

Ak účastník konania tvrdí, že údaje o spôsobe údržby v prípade bižutérie sú údajmi všeobecne 

známymi skutočnosťami, tak s takýmto názorom vzhľadom na vyššie uvedené nemožno 

súhlasiť. 

Na základe uvedeného správny orgán vyhodnotil argumentáciu účastníka konania za 

nedôvodnú.          

 

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  
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neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov, boli porušené práva 

spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

Keďže účelom zákona je okrem iného aj ochrana majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná 

skutočnosť, že neinformovaním spotrebiteľa o spôsobe údržby predávaných výrobkov formou 

písomného návodu, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa. 

 

Z hľadiska miery zavinenia vzal do úvahy, že zodpovednosť účastníka konania je objektívna, 

to znamená, že zodpovedá za výsledok aj za konanie iných osôb, ktoré v jeho mene konajú. 

Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol 

charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková 

hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.  

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na 

ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej 

miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne v obdobných prípadoch a 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.  
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Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  
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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: T a T GOLD, s.r.o.  

sídlo: 066 01 Humenné, Nám. Slobody 27/14  

IČO: 36 463 345  

(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 8 druhov výrobkov (1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI 

„RODINA“ á 26,00 €, 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 25,00 €, 1 

ks dekoratívny obrázky zn. BELTRAMI „RODINA“ á 28,00 €, 1 ks dekoratívny obrázok 

zn. BELTRAMI „RODINA“ á 48,00 €, 2 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI 

„RODINA“ á 45,00 €, 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 30,00 €, 1 

ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „ANJELIK“ oval á 20,00 €, 1 ks dekoratívny 

obrázok zn. BETRAMI „ANJELIK“ biely á 20,00 €) v celkovej hodnote 287,00 €, 

u ktorých písomná informácia o spôsobe údržby bola podľa § 11 ods. 1 uvedená iba v 

cudzom (poľskom) jazyku,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 06.06.2019 v prevádzkarni účastníka konania Zlatníctvo, 

klenoty, hodinky TaT GOLD, Sov. hrdinov 627/37, Svidník,  

 

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 – 02470719.  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 06.06.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

Zlatníctvo, klenoty, hodinky TaT GOLD, Sov. hrdinov 627/37, Svidník, pri ktorej bol 

zistený  nedostatok, za ktorý 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  bolo  

zistených 8 druhov výrobkov v celkovej hodnote 287,00 €, u ktorých písomná informácia 

o spôsobe údržby nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ale v znení: 

“UWAGA  Podczas užytkovawwania tego wvrobu prosimy stosowač sie do nastepujachy 

zaleceň: 1. Czyšeic wytacznie szystai delikatna seleleczka flanelowa 2. Stosowač ....“ . 

S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky:  

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 26,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 25,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázky zn. BELTRAMI „RODINA“ á 28,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 48,00 € 

- 2 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 45,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „RODINA“ á 30,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BELTRAMI „ANJELIK“ oval á 20,00 € 

- 1 ks dekoratívny obrázok zn. BETRAMI „ANJELIK“ biely á 20,00 € . 

 

Poskytovaním písomných informácii podľa § 11 ods. 1 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 24.09.2019 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  



P/0247/07/19  

3 

 

 

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 účastník konania u 8 druhov  výrobkov v celkovej hodnote 287,00 €, písomnú informáciu 

o spôsobe údržby podľa § 11 ods. 1 zákona neuviedol v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

Nakoľko správny orgán presne a úplne zistil skutočný stav veci z podkladov rozhodnutia, ktoré 

si za tým účelom zabezpečil, má za to, že prejednávaná vec bola náležite objasnená. Pri 

hodnotení dôkazov, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, 

vychádzal najmä zo skutkového stavu zisteného pri kontrole a zaznamenaného v inšpekčnom 

zázname, ktorý považuje za nepochybne zistený.  

Po posúdení všetkých okolností prejednávanej veci správny orgán dospel k záveru, že 

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 boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

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

poskytnutím písomných informácii o spôsobe údržby len v cudzom jazyku, účastník konania 

mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa. 

 

Z hľadiska miery zavinenia vzal do úvahy, že zodpovednosť účastníka konania je objektívna, 

to znamená, ž zodpovedá za výsledok aj za konanie iných osôb, ktoré v jeho  mene konajú. 
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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.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu        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/0250/07/19                                                                                           Dňa: 18.11.2019 

 

 

 

 

 

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: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo   

sídlo: 031 25 Liptovský Mikuláš,  ul. 1.mája 54 

IČO: 00 168 963 

(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 § 7 

ods. 1 a 4 v spojení s  § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ktorého sa účastník konania dopustil 

tým, že nezabezpečil v čase začatia reklamnej akcie platnej od 06.06.2019 do 12.06.2019 

do ponuky 1 druh výrobku – alkoholický nápoj 0,7 l Bošácka Slivovica 52% v predajnej 

cene á 13,49 €/fľ, v dôsledku čoho nepravdivo informoval spotrebiteľa o dostupnosti tohto 

výrobku, 

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

sa účastník konania dopustil tým, že v ponuke pre spotrebiteľa bol zistený 1 druh výrobku 

– Mixed vegetables, nakladaná zeleninová zmes 330g  á 0,99 €/ks  s pevným podielom 

175g, u ktorého bola jednotková cena v hodnote 6,60 €/kg  uvedená nesprávne (správna 

jednotková cena á 5,66 €/kg), 
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zistené pri výkone kontroly dňa 06.06.2019  v prevádzkarni účastníka konania COOP Jednota, 

Potraviny 347, Mariánske námestie 22, Spišské Podhradie, 

  

u k l a d á  

  

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 – 02500719.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 06.06.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

konania COOP Jednota, Potraviny 347, Mariánske námestie 22, Spišské Podhradie,  pri 

ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré účastník konania zodpovedá. 

  

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

 Podľa § 7 ods. 1 a 4  v spojení s § 8 ods. 1 písm. b) zákona – zákazu používania nekalej 

obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu, 

ako je jeho dostupnosť, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že  nezabezpečil v čase 

začatia reklamnej akcie platnej od 06.06.2019 do 12.06.2019 do ponuky 1 druh výrobku – 

alkoholický nápoj 0,7 l Bošácka Slivovica 52% v predajnej cene á 13,49 €/fľ, v dôsledku 

čoho nepravdivo informoval spotrebiteľa o dostupnosti tohto výrobku,  

 Podľa § 14a ods. 1 zákona označiť predávaný výrobok jednotkovou cenou, ktorého sa 

účastník konania dopustil tým, že v ponuke pre spotrebiteľa bol zistený 1 druh výrobku – 

Mixed vegetables, nakladaná zeleninová zmes 330g  á 0,99 €/ks  s pevným podielom 175g, 

u ktorého bola jednotková cena v hodnote 6,60 €/kg uvedená nesprávne (správna jednotková 

cena á 5,66 €/kg). 

 

Porušením zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo 

vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť a neoznačením predávaného 

výrobku jednotkovou cenou, účastník konania porušil ustanovenie  § 7 ods. 1 a 4  v spojení s § 

8 ods. 1 písm. b) 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 24.09.2019 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 

25.09.2019 písomne vyjadril.  
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Vo vyjadrení uviedol, že jeden druh výrobku 0,72 l Bošácka slivovica 52% bol dodaný v deň 

začatia akcie, ale až v popoludňajších hodinách.  

 

Čo sa týka nesprávne uvedenej jednotkovej ceny uvádza, že jednotkové ceny sú nahrávané 

centrálne na ústredí družstva, kde došlo k pochybeniu z dôvodu zmeny balenia zo strany 

dodávateľa. Tento nedostatok bol odstránený.  

   

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 § 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 dostupnosť.  

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 nezabezpečil v čase začatia reklamnej akcie platnej od 06.06.2019 

do 12.06.2019 do ponuky 1 druh výrobku – alkoholický nápoj 0,7 l Bošácka Slivovica 52% 

v predajnej cene á 13,49 €/fľ, v dôsledku čoho nepravdivo informoval spotrebiteľa 

o dostupnosti tohto výrobku.  

 

Podľa § 14a ods. 1 zákona je predávajúci povinný označiť výrobok predajnou cenou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.  

Podľa § 2 písm. zb. zákona na účely tohto zákona sa rozumie jednotkovou cenou konečná cena 

vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, 

meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji 

výrobku.  

Podľa § 14a ods. 2 zákona označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na: a) výrobok poskytovaný 

ako súčasť služby; b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.     
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Podľa § 14a ods. 3 zákona označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na: a) výrobok s 

menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml; b) rôzne druhy 

výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu; c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť  

na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, 

hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, 

hmotnosti, objeme, ploche; d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa 

pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.         

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 § 7 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii v znení neskorších 

predpisov alebo v iných meracích jednotkách, ktoré sa bežne používajú pri predaji výrobku. 

Jednotková cena, to znamená cena prepočítaná na príslušnú jednotku množstva nemusí byť 

uvedená len v prípade, ak predajná cena je zhodná s jednotkovou cenou. Zároveň platí, že 

predajnou cenou výrobok musí byť označený v každom prípade bez výnimky.  

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

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

keď u 1 druhu výrobku v ponuke uviedol nesprávnu jednotkovú cenu.  

 

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. 

 

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

tvrdí  v súvislosti s neskorších dodaním Bošáckej slivovice do ponuky a doplnením správnej 

jednotkovej ceny, a  tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, 

ktorú mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného 

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich 

odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu.  

 

Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré 

boli zistené v čase kontroly.  

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne 

záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, 

predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 

eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur. 
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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 porušením 

zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu 

k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť a neoznačením výrobkov správnou 

jednotkovou cenou, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

  

Účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalú obchodnú praktiku, 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.  

 

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.  

Vzal do úvahy skutočnosť, že aj keď účastník konania prostredníctvom akciového letáka lákal 

spotrebiteľa na kúpu prezentovaných výrobkov, vzhľadom na ich nedostupnosť ich 

v konečnom dôsledku  odmietol spotrebiteľovi predať.  

 

Bolo prihliadnuté na skutočnosť, že 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. 

 

Z hľadiska miery zavinenia vzal do úvahy, že zodpovednosť účastníka konania je objektívna, 

to znamená, že zodpovedá za výsledok aj za konanie iných osôb, ktoré v jeho mene konajú.    

 

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 a na ochranu 

ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu stále v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 

24 ods. 1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne v obdobných 

prípadoch a 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.  
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Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu  SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov  

 

Číslo: P/0274/07/19                                                                                         Dňa: 18.11.2019 

 

 

 

 

 

 

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. Ján Poprik – JP media 

miesto podnikania: 072 23 Staré 182 

IČO: 46 034 064  

(ďalej len „účastník konania“)  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) 

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

v posledný deň doby spotreby – podľa § 6 ods. 3 zákona, ku ktorému došlo tým, že účastník 

konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 2 druhy výrobkov  – 

2 ks krmivo pre mačky Eminet Cat Sterile 1 kg  á 2,50 €/ks,  3 ks minerálne krmivo pre 

králiky NutriMix 1 kg  á 2,80 €/ks  – v celkovej hodnote 13,40 € po plynutí ich doby 

spotreby,  

 

zistené pri výkone kontroly dňa 21.06.2019 v prevádzkarni účastníka konania Chovateľské 

potreby, Staničná 2701, Humenné,  

 

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  

 

 



P/0274/07/19 

2 

 

typu „U“ alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú: SK57  8180 0000 0070 

0006 5068, VS – 02740719. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 21.06.2019 bola vykonaná kontrola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

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

Chovateľské potreby, Staničná 2701, Humenné, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý 

účastník konania zodpovedá.  

 

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: 

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

spotreby, najneskôr v posledný deň doby spotreby, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, 

že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho, nestiahol z trhu 2 druhy 

výrobkov po uplynutí ich doby spotreby. S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali nasledovné výrobky: 

- 2 ks krmivo pre mačky Eminent Cat Sterile  1 kg                                     á 2,50 €/ks 

  Dátum spotreby: do 13. máj 2019 

- 3 ks minerálne krmivo pre králiky NutriMix 1 kg                                     á 2,80 €/ks 

 Dátum spotreby: do 11.06.2019 .  

 

Nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, účastník konania 

porušil ustanovenie § 6 ods. 3 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 26.09.2019 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 2 druhy výrobkov po uplynutí ich určenej doby 

spotreby. 

 

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 

nestiahnutím výrobkov z trhu, najneskôr v posledný deň doby spotreby, 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.  

 

Z hľadiska miery zavinenia vzal do úvahy, že zodpovednosť účastníka konania je objektívna, 

to znamená, že zodpovedá za výsledok aj za konania iných osôb, ktoré v jeho mene konajú. 
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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.  

 

Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 24 ods. 

1 prvej časti prvej vety zákona vo výške ako v skutkovo a právne obdobných prípadoch a 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.                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


