
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 

Číslo: P/0396/07/19                                                                                Dňa: 20.02.2020

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: Dráčik DIVI, s. r. o. 
sídlo: 811 09  Bratislava, Gajova 13 
IČO: 46 118 985
(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 § 4ods. 2 písm. c)
v spojení s 7 ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ktorého sa účastník konania dopustil
tým, že  v rozpore  s reklamným letákom „Bez hračky neodídeš  DRÁČIK“ platným od
10.09. do 30.11.2019, ku dňu začatia akcie, nezabezpečil do ponuky pre spotrebiteľa 1
druh  výrobku  (Kľúče  so  zvukom  á  4,99  €),  v dôsledku  čoho  nepravdivo  informoval
spotrebiteľa o dostupnosti tohto výrobku,

 ak sa v reklame uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena – podľa
§ 14a ods. 8 zákona, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v reklamnom letáku
„Bez  hračky  neodídeš  DRÁČIK“  platným  od  10.09.  do  30.11.2019  pri 3  druhoch
výrobkov (modelovacia hmota Play – Doh 38B6754 112 g á 1,49 €/ks, inteligentná hmota
Galasy E6735068 500 g á 4,99 €/ks, párty Poppers E6739301 3 ks v balení á 2,49 €/bal.)
bola uvedená len predajná cena, teda bez uvedenia jednotkovej ceny, 
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zistené pri výkone kontroly dňa 08.10.2019 v prevádzkarni účastníka konania Hračky Dráčik,
Hlavná 107, Prešov,

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 – 03960719.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa  08.10.2019  bola  vykonaná  kontrola  inšpektormi  Inšpektorátu  Slovenskej  obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
Hračky  Dráčik,  Hlavná  107,  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, 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona – zákaz

používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k hlavným
znakom produktu, ako je jehodostupnosť,  ktorého sa účastník konania dopustil  tým, že
rozpore  s reklamným letákom „Bez  hračky  neodídeš  DRÁČIK“ platným od  10.09.  do
30.11.2019, ku dňu začatia akcie, nezabezpečil do ponuky pre spotrebiteľa 1 druh výrobku
(Kľúče  so  zvukom  á  4,99  €),  v dôsledku  čoho  nepravdivo  informoval  spotrebiteľa
o dostupnosti tohto výrobku. 

 Podľa § 14a ods. 8 zákona ak sa v reklame uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť
aj jednotková cena, ku ktorému došlo tým, že v reklamnom letáku „Bez hračky neodídeš
DRÁČIK“ platným od 10.09. do 30.11.2019 pri 3 druhoch výrobkov (modelovacia hmota
Play – Doh 38B6754 112 g á 1,49 €/ks, inteligentná hmota Galasy E6735068 500 g á 4,99
€/ks, párty Poppers E6739301 3 ks v balení á 2,49 €/bal.) bola uvedená len predajná cena,
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 a neuvedením jednotkovej ceny
v reklamnom letáku k predajnej cene účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c)
v spojení s § 7 ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. b) 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  04.01.2020  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
16.10.2019 písomne vyjadril. 
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K záväznému pokynu č. 2 inšpekčného záznamu uvádza, že termín na odstránenie záväzného
pokynu je uvedený: „najbližší reklamný leták“ a keďže v čase kontroly už prebehla uzávierka
Vianočného  katalógu,  nebolo  možné  dodatočne  označiť  výrobky  jednotkovou  cenou
a dodržať uvedený termín. 
V závere  uvádza,  že  záväzný  pokyn  samozrejme  berie  na  vedomie  a pri  najbližšom
reklamnom katalógu zabezpečí dodržiavanie zákona. 

Inšpektorát  Slovenskej  obchodnej  inšpekcie  so  sídlom v Prešove  pre  Prešovský  kraj,  ako
vecne a miestne príslušný správny orgán preskúmal podklady rozhodnutia v celom rozsahu
a dospel  k záveru,  že  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. 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 § 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  v rozpore  s reklamným  letákom  platným  od  10.09.  do
30.11.2019 ku dňu začatia akcie nezabezpečil do ponuky pre spotrebiteľa 1 druh výrobku,
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. 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 za predpokladu, že v reklame je uvedená predajná cena výrobku,
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 3 druhy výrobkov 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. 



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  dostupnosťa  neoznačením  výrobkov
jednotkovou cenou  v reklamnom letáku, 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.  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.

Z hľadiska rozsahu protiprávneho konania a závažnosti bolo prihliadnuté na množstvo druhov
výrobkov, ktoré účastník konania do ponuky nezabezpečil, v dôsledku čoho mohol uviesť do
omylu ohľadom dostupnosti výrobkov značný počet spotrebiteľov. 

Neoznačením  výrobkov  jednotkovou  cenou  v reklamnom  letáku,  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 konania iných osôb, ktoré v jeho mene konajú.

Aj  keď  zodpovednosť  účastníka  konania  je  nepochybná,  správny  orgán  pri  určení  výšky
pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania bezprostredne po kontrole prijal opatrenia
na odstránenie protiprávneho stavu. 

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. 

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 
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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/0412/07/19                                                                                Dňa: 27.02.2020

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: FAST PLUS, spol. s. r. o. 
sídlo: 831 06  Bratislava, Na pántoch 18
IČO: 35 712 783
(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  (2  ks  USB  kľúč  KINGSTON  model
DTSE9G2/64 GB á 16,99 €/ks, 2 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9G2/32 GB á
11,99 €/ks, 3 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9/32 GB á 8,99 €/ks, 3 ks USB kľúč
KINGSTON model DTSE9H/16 GB á 6,99 €/ks)v celkovej hodnote 105,90 €, u ktorých
písomná  informácia  o vlastnostiach  predávaných  výrobkov  podľa  §  11  ods.  1  zákona
nebola uvedená v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,



zistené  pri  výkone  kontroly  dňa 17.10.2019  v prevádzkarni  účastníka  konania  PLANEO
elektro, Svitská cesta 5/3035, Poprad,  

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 – 04120719. 

O d ô v o d n e n i e :
Dňa  17.10.2019  bola  vykonaná  kontrola  inšpektormi  Inšpektorátu  Slovenskej  obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
PLANEO elektro, Svitská cesta 5/3035, Poprad, 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
a predaji boli zistené 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 105,90 €, u ktorých písomná
informácia  o vlastnostiach  predávaných  výrobkov  podľa  §  11  ods.  1  zákona  nebola
uvedená  v kodifikovanej  podobe  štátneho  jazyka.  Písomná  informácia  bola  uvedená
v znení:  „Kvůlifomátovaní  a dalšímfunkcím  je  pro  ukládanídatveskutečnosti
k dispozicinizší kapacita, než se u produktu uvádí.“. 
S týmto nedostatkom sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali nasledovné výrobky: 
- 2 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9G2/64 GB á 16,99 €/ks 
- 2 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9G2/32 GB á 11,99 €/ks 
- 3 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9/32 GB á 8,99 €/ks 
- 3 ks USB kľúč KINGSTON model DTSE9H/16 GB á 6,99 €/ks 

Poskytovaním písomných informácii  podľa § 11 ods. 1 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, účastník konania porušil ustanovenie § 13zákona.

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  21.01.2020  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.



Listom zo dňa  21.10.2019 účastník  konania  len  podal  vysvetlivku  k výsledkom kontroly,
v zmysle ktorej nedostatky odstránil. 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky alebo poskytuje služby a za tým účelom uzatvára v rámci predmetu svojej
podnikateľskej  činnosti  spotrebiteľské  zmluvy,  je  povinný  dodržiavať  všetky  zákonom
stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. Za ich 
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dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili
ich porušenie.

Podľa § 13 zákona ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v
kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne
a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. 
Z tohto  zákonného  ustanovenia  vyplýva  predávajúcemu  povinnosť  písomné  informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR
SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky. 
Vykonanou  kontrolou  bolo  nepochybne  zistené,  že  účastník  konania  si  povinnosť
predávajúceho,  ktorá  mu  vyplýva  z citovaného  zákonného  ustanovenia  preukázateľne
nesplnil,  keď  u 4  druhov  výrobkov  v celkovej  hodnote  105,90  €,  písomnú  informáciu
o vlastnostiach predávaných výrobkov 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. 

Odstrániť  zistené  nedostatky  následne  po  vykonanej  kontrole  ako  vo  vyjadrení  účastník
konania tvrdí a tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, ktorú
mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote
odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu. 
Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré
boli zistené v čase kontroly. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne
záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi,
predávajúcemu,  dovozcovi,  dodávateľovi  alebo  osobe  podľa  §  9a  alebo  §  26  pokutu  do



66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000
eur.

Podľa  §  24  ods.  5  zákona  pri  určení  výšky  pokuty  sa  prihliada  najmä  na  charakter
protiprávneho  konania,  závažnosť  porušenia  povinnosti,  spôsob  a  následky  porušenia
povinnosti. 

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 1 a §
24 ods. 5 zákona správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že 
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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 vlastnostiach  predávaných  výrobkov  len  v cudzom
jazyku, účastník konania mohol ohroziť tento oprávnený záujem spotrebiteľa.

Ďalšími rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty bol
charakter informácii, pri ktorých si účastník konania nesplnil svoju povinnosť, ako aj celková
hodnota výrobkov s týmito nedostatkami.  

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení
§  3  ods.  1  zákona,  podľa  ktorého  každý  spotrebiteľ  okrem  iného  má  právo  na  ochranu
ekonomických  záujmov  vzhľadom  na  zistené  nedostatky,  v zákonom  požadovanej  miere
a úrovni dosiahnutý nebol. 

Aj  keď  zodpovednosť  účastníka  konania  je  nepochybná,  správny  orgán  pri  určení  výšky
pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania bezprostredne po kontrole prijal opatrenia
na odstránenie protiprávneho stavu. 

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: W/0408/07/19                                                                                Dňa: 27.02.2020

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. 
sídlo: 831 04  Bratislava, Trnavská cesta 41/A 
IČO: 35 790 164 
(ďalej len „účastník konania“)

pre  porušenie  zákazu  podľa  zákona  č.  78/2012  o  bezpečnosti  hračiek  a  o  zmene  a
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o hračkách“) 
 podľa  §  7  ods.  1  písm.  b)  zákona  o hračkách  –  v zmysle  ktorého  distribútor  nesmie

sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné
pokyny  a  upozornenia  v štátnom  jazyku,  ktorého  sa  účastník  konania  ako  distribútor
(predávajúci)  dopustil  tým, že sprístupnil  natrhu 1 druh hračiek (7 balení Zažehľovacie
korále  SES  BEEDZ  Girly  á  4,19  €)  v celkovej  hodnote  29,33  €,  ktoré  nesprevádzalo
bezpečnostné upozornenie o používaní  výrobku v štátnom jazyku, 



a

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 o ochrane spotrebiteľa“), 
 zákazu používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k

cene výrobku alebo spôsobu výpočtu ceny alebo existencii  osobitnej cenovej výhody –
podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. d)  zákona o ochrane 
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spotrebiteľa, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v reklamnom letáku platnom od
21.9.2019 do 25.9.2019  pri výrobku  Hovädzia polievková zmes 500g  á 3,99 € deklaroval
30%  zľavu  z    pôvodnej  ceny  á  5,59  €,  pričom skutočná  zľava  bola  len  29%,  čím
spotrebiteľa nepravdivo informoval o osobitnej cenovej výhode platnej počas trvania akcie,

 písomné  informácie  podľa  §  12  ods.  2  zákona  o ochrane  spotrebiteľa  uvádzať
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka – podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ku
ktorému  došlo  tým,  že  účastník  konania  ponúkal  spotrebiteľovi  na  predaj  2  druhy
výrobkov  (Držák  na  krájení  cibule  a rajčat  SANDVIK  á  1,99  €,  Nůžkykancelářske
LOBSTER á 1,99 €) v celkovej hodnote 29,85 €, u ktorých písomná informácia o spôsobe
(účele)  použitia  podľa  §  12  ods.  2  zákona  o ochrane  spotrebiteľa  nebola  uvedená
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,

zistené pri výkone kontroly dňa 25.09.2019 v prevádzkarni OD Kaufland, Moyzesova 4067/3,
Poprad,  

u kl a d á 

podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o hračkách pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc
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 – 04080719. 

O d ô v o d n e n i e :

Dňa  25.09.2019bola  vykonaná  kontrola  inšpektormi  Inšpektorátu  Slovenskej  obchodnej
inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj (ďalej len „správny orgán“) v prevádzkarni
OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré účastník
konania zodpovedá.

Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti distribútora a predávajúceho:
 Podľa  §  7  ods.  1  písm.  b)  zákona  o hračkách  –  v zmysle  ktorého  distribútor  nesmie

sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné
pokyny  a  upozornenia  v štátnom  jazyku,  ktorého  sa  účastník  konania  ako  distribútor
(predávajúci) dopustil tým, že sprístupnil na trhu 1 druh hračiek (7 balení Zažehľovacie
korále  SES  BEEDZ  Girly  á  4,19  €)  v celkovej  hodnote  29,33  €,  ktoré  nesprevádzalo
bezpečnostné  upozornenie  o používaní   v štátnom  ale  v cudzom  jazyku  v znení:
„WARNING! 0-3 Containssmallparts : choking hazard.“.

 Podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1, 4 a § 8 ods. 1 písm. d) zákona – zákaz
používania nekalej  obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k cene



výrobku alebo spôsobu výpočtu ceny alebo existencii osobitnej cenovej výhody, ktorého sa
účastník konania dopustil tým, že v reklamnom letáku platnom od 21.9.2019 do 25.9.2019
pri výrobku  Hovädzia polievková zmes 500g  á 3,99 € deklaroval 30%  zľavu z   pôvodnej
ceny  á  5,59  €,  pričom  skutočná  zľava  bola  len  29%,  čím  spotrebiteľa  nepravdivo
informoval o osobitnej cenovej výhode platnej počas trvania akcie.

 Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa – písomné informácie podľa § 12 ods. 2 zákona
o ochrane spotrebiteľa uvádzať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, ku ktorému došlo
tým, že účastník konania ponúkal spotrebiteľovi na predaj 2 druhy výrobkov v celkovej
hodnote 29,85 €, u ktorých písomná informácia o spôsobe (účele) požitia podľa § 12 ods. 2
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zákona o ochrane  spotrebiteľa  nebola  uvedená v kodifikovanej  podobe štátneho jazyka.
S týmto nedostatkom sa v ponuke nachádzali nasledovné výrobky: 
- 10 ks Držák na krájení cibule a rajčat SANDVIK  á 1,99 €/ks        

U uvedeného výrobku bola písomná informácia o spôsobe použitia uvedená v cudzom
jazyku v znení: ,,Sejměte ochranný kryt jehel. Jehlydržáku zarazte napříč do rozpůlené
cibule a mezijehlaminožemnakrájejte plátky. Držák z cibule nevytahujte, jen otočte o
90° a krájejte kostičky. Do celých rajčatzapíchnětejehly a nakrájejte plátky.“.

- 15 ks nůžkykancelářske LOBSTER   á 1,99 €/ks                           
U uvedeného výrobku bola písomná informácia o spôsobe použitia uvedená v cudzom
jazyku v znení: ,,klešte na otvírání PET lahví. stříhá: plechovky, papír, karton, kůže
a pod.“.

Sprístupnením  hračiek  na  trhu,  ktoré  nesprevádzalo  upozornenie  o bezpečnom  používaní
v štátnom  jazyku,  porušením  zákazu  používania  nekalej  obchodnej  praktiky  vo  forme
klamlivého konania vo vzťahu k cene výrobku alebo spôsobu výpočtu ceny alebo existencii
osobitnej cenovej výhody a  poskytovaním písomných informácii podľa § 12 ods. 2 zákona
v inej ako v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, sa účastník konania dopustil správneho
deliktu podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o hračkách a podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7
ods. ods. 1 a 4 a § 8 ods. 1 písm. d) a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákonacitované vo výrokovej časti
tohto  rozhodnutia  účastník  konania  ako  distribútor  v zmysle  zákona  zodpovedá  v plnom
rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu dňa 21.01.2020 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  uplatnil  a k  podkladu  pre  rozhodnutie  sa  dňa
28.01.2020  písomne  vyjadril.  Vo  vyjadrení  uviedol,  že  prijal  opatrenia  na  odstránenie
nedostatkov.  Obsah  vyjadrenia  zároveň  označil  v zmysle  §  17  Obchodného  zákonníka  za
obchodné tajomstvo. 

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 distribútor, to znamená osoba, ktorá predajom hračiek spotrebiteľovi,
sprístupňuje  hračky  na  trhu,  a zároveň  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 ich predaja a sprístupňovania na trhu. 

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o hračkách distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu,
ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom
jazyku. 
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Vykonanou  kontrolou  bolo  zistené,  že  účastník  konania  ako  distribútor,  ktorý  ponukou
a predajom  spotrebiteľovi  sprístupňuje  hračky  na  trhu,  sa  dôsledne  neriadil  citovaným
zákonným ustanovením, keď sprístupnil na trhu 1 druh hračiek v celkovej hodnote 29,33 €,
ktoré  nesprevádzalo  upozornenie  o bezpečnostnom  používaní  hračiek  v štátnom  jazyku.  

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky. 
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. 1písm. d) zákona obchodná praktika sa 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  cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo
existencie osobitnej cenovej výhody.
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. 
Vychádzajúc z citovaných ustanovení zákona a zo zisteného skutkového stavu správny orgán
má za  preukázané,  že  účastník  konania  sa  dopustil  správneho deliktu,  keď porušil  zákaz
používania nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu k cene, keď
v reklamnom letáku platnom od 21.9.2019 do 25.9.2019  pri výrobku  Hovädzia polievková
zmes 500g  á 3,99 € deklaroval 30%  zľavu z   pôvodnej ceny á 5,59 €, pričom skutočná zľava
bola len 29%, čím spotrebiteľa nepravdivo informoval o existencii osobitnej cenovej výhody
platnej počas trvania akcie, čo mohlo zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii (vzhľadom k cene výrobku), ktoré by inak neurobil. 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľaak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania
iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto
dotknutá.  Fyzikálne  a technické  veličiny  musia  byť  vyjadrené  v zákonných  meracích
jednotkách. 
Z tohto  zákonného  ustanovenia  vyplýva  predávajúcemu  povinnosť  písomné  informácie
o predávanom výrobku poskytovať spotrebiteľovi v štátnom jazyku v súlade so zákonom NR



SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, tak aby sa zabezpečila dostupnosť týchto informácií
pre všetkých občanov Slovenskej republiky. 
Vykonanou  kontrolou  bolo  nepochybne  zistené,  že  účastník  konania  si  povinnosť
predávajúceho,  ktorá  mu  vyplýva  z citovaného  zákonného  ustanovenia  preukázateľne
nesplnil, keď u 2 druhov výrobkov v celkovej hodnote 29,85 €, písomné informácie o spôsobe
použitia  podľa § 12ods. 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, 
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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. 

Odstrániť  zistené  nedostatky  následne  po  vykonanej  kontrole  ako  vo  vyjadrení  účastník
konania tvrdí a tak zosúladiť skutkový stav so stavom právnym bolo jeho povinnosťou, ktorú
mu ukladá ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote
odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu. 
Táto skutočnosť však nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za tie nedostatky, ktoré
boli zistené v čase kontroly. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 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 § 23 ods. 1 písm. b) zákona o hračkách orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi,
splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší
povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f), i), j), l) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a), c)
a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) a j), § 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a), c) až f),
§ 8, § 10 alebo § 16 ods. 11. 

Správny orgán uvádza, že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. 

V administratívnoprávnom trestaní  je  potrebné  rešpektovať  Odporúčanie  výboru  ministrov
(Rady  Európy  (91))  z 13.02.1991,  podľa  ktorého  pre  ukladanie  administratívnych  sankcií
platia analogicky zásady ukladania trestných sankcií. 
Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny charakter,
treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj zo zákona č. 300/2005
Z.  z.  –  Trestný  zákon.  Na rozdiel  od Trestného zákona právne predpisy,  ktoré zakotvujú



skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za
súbeh deliktov. Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné na
základe „analogielegis“ použiť tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb
(teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom pre
najťažší  z nich,  čo  pri  rovnakých  sadzbách  pokút  znamená,  že  správny  orgán  posúdi
závažnosť  deliktu  a  úhrnný  trest  uloží  podľa  sadzby  za  najzávažnejší  z týchto  deliktov,
závažnosť  pritom treba  posudzovať  predovšetkým s ohľadom na  charakter  individuálneho
objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym
predpisom určená. 

V súlade  s uvedenými  princípmi  správneho  trestania,  ktoré  musia  zodpovedať  trestaniu
v trestnom práve, správny orgán zistené porušenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
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spotrebiteľa a zákona č. 78/2012 Z. z. o hračkách posúdil ako súbeh správnych deliktov, za
ktoré  uložil  v súlade  s absorpčnou  zásadou  pokutu  za  správny  delikt  najprísnejšie
postihnuteľný,  teda  za  konanie,  ktorým  účastník  konania  porušil  ustanovenia  zákona  č.
78/2012 Z. z. o hračkách. 

Vzhľadom  na  uvedené  správny  orgán  teda  uložil  účastníkovi  konania  pokutu  podľa
ustanovenia § 23 ods. 1 písm. b) zákona o hračkách. 

Podľa  §  23  ods.  5  zákona  o hračkách  pri  určení  výšky  pokuty  sa  prihliada  najmä  na
závažnosť,  čas  trvania  a  následky  protiprávneho  konania  a  na  opakované  porušenie
povinností podľa tohto zákona.

V rámci správnej úvahy v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 23 ods. 1
písm. b) a § 23 ods. 5 zákona o hračkách pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na
skutočnosť, že porušením zákazu, v zmysle ktorého distribútor nesmie sprístupniť hračku na
trhu, ktorú nesprevádza návod o bezpečnom používaní v štátnom jazyku,  porušením zákazu
používania  nekalej  obchodnej  praktiky  vo  forme  klamlivého  konania  vo  vzťahu k  cene
výrobku  alebo  spôsobu  výpočtu  ceny  alebo  existencii  osobitnej  cenovej  výhody  a
poskytovaním písomných informácii  podľa § 12 ods. 2 zákona v inej ako v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.

Keďže  účelom  zákona  je  ochrana  zdravia  a bezpečnosti  spotrebiteľa,  hlavne  detí,  je
nezanedbateľná  skutočnosť,  že  neposkytnutím  písomných  informácii  -  upozornenie
o bezpečnom používaní len v cudzom jazyku a poskytnutím písomných informácii o spôsobe
použitia  len  v cudzom  jazyku,  účastník  konania  mohol  ohroziť  tento  oprávnený  záujem
spotrebiteľa.

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.  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.

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 vzhľadom na zistené
nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 
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Vzhľadom na uvedené správny orgán uložil pokutu v rozsahu zákonnej sadzby podľa § 23
ods. 1 písm. b) zákona o hračkách 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. 


