
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

V Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0126/03/2016                                                        Dňa  06.10.2016 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                            
       

                                         u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania  FROST – service, s.r.o. 

sídlo  020 61 Lednické Rovne, Púchovská 118 

IČO  31 645 640                       
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 17.05.2016 v prevádzke 

Reštaurácia KMK, Uhrovecká 300/57, Lednické Rovne, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože 

v kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 9,49 EUR, účtovanom v celkovej 

hodnote 9,60 EUR nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40ml 

Fernet Stock á 27,50 EUR/1 liter o 4ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel 

v hodnote 0,11 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. a), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke 

nachádzali 2 kusy váh s neautomatickou činnosťou DIGITAL COMPUTING SCALE 

model DS – 700E bez platného úradného overenia, pričom charakter predávaných 

výrobkov vyžaduje ich použitie a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť kontrolný 

nákup, do ktorého boli zakúpené 2 porcie Menu 2 (0,33l Cesnačka so syrom 

a krutónmi, Restovaná kuracia pečeň na cibuľke s majoránom, ryža, kyslá uhorka) á 

3,70 EUR, čím bol porušený § 4 ods.1 písm. a), 

 

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady číslo  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  400,00 EUR slovom  štyristo euro 
                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 17.05.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Reštaurácia KMK, Uhrovecká 300/57, Lednické Rovne, ktorú 



prevádzkuje účastník konania FROST – service, s.r.o., sídlo 020 61 Lednické Rovne, 

Púchovská 118, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).                                                                   
 

       Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja vykonali inšpektori SOI 

kontrolný nákup v celkovej správnej hodnote 9,49 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej 

hodnote 9,60 EUR. Inšpektori zistili, že v kontrolnom nákupe nebola dodržaná správna miera 

u odpredaného nápoja 1x40ml Fernet Stock á 27,50 EUR/1 liter o 4 ml po zohľadnení 

tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,11 EUR v neprospech spotrebiteľa. Kontrola 

dodržania správnosti deklarovanej miery odpredaného alkoholického nápoja bola vykonaná 

úradne overeným odmerným valcom č. 1634AM. 

 

       Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať 

výrobky v správnej miere. Tým porušil  § 4 ods. 1 písm. a) 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 č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky v 

používaní nachádzali 2 kusy váh s neautomatickou činnosťou DIGITAL COMPUTING 

SCALE model DS – 700E s úradným overením z roku 2011. Inšpektori teda zistili, že 

v prevádzke sa nachádzali váhy bez platného úradného overenia, pričom charakter 

predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie.  

Do kontrolného nákupu boli zakúpené: 

- 2 porcie Menu 2 (0,33l Cesnačka so syrom a krutónmi, Restovaná kuracia pečeň na 

cibuľke s majoránom, ryža, kyslá uhorka), u ktorých sa nedala vyhodnotiť správnosť 

účtovania z dôvodu, že na prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným 

overením. 

 

    Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil  § 4 

ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

     Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.09.2016, ktoré 

prevzal dňa 08.09.2016. 

          

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne 

navrhnúť doplnenie dokazovania. 

 

      Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatku 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona  zodpovedá  za  porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny 

orgán neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny 

orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je 

vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav 

protiprávny. 

 



       Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zákona 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 

 

V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení  výšky pokuty správny orgán 

prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinností.  

       Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného nápoja 

Fernet Stock á 27,50 EUR/1 liter o 4 ml po zohľadnení tolerancie vznikla spotrebiteľovi ujma 

na majetku v hodnote 0,11 EUR. Uvedeným konaním došlo k bezdôvodnému obohateniu 

predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa. 

     Správny orgán vzal do úvahy  porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V  prípade nezabezpečenia 

váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie 

deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené uplatnenie reklamácie na 

dodržanie hmotnosti výrobkov  vo vzťahu k ich účtovanej cene. 

 

     Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti 

predávajúceho predávať výrobky v správnej miere a porušením povinnosti 

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

hmotnosti došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva  na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a  práva na informácie.  

       K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky 

v správnej miere a povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly 

vykonanej inšpektormi SOI dňa 17.05.2016 v prevádzke Reštaurácia KMK, Uhrovecká 

300/57, Lednické Rovne, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, 

preukázateľne porušil.  

 

     Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

     Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

      Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. až 

do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe 

správnej úvahy v zákonnej  hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú 

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

      Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný 

minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko 

predávajúci si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 4 ods. 1 písm. 

a) citovaného zákona. Správny orgán po zhodnotení jednotlivých zákonných kritérií podľa  § 

24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu 



a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán 

za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil k uloženiu pokuty v spodnej hranici zákonnej 

sadzby, pričom uloženú pokutu považuje za adekvátnu. 

 

      Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán 

pri určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp. 

poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na 

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0127/03/2016                                                       Dňa  06.10.2016 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                               

                                         u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo  

sídlo         912 50 Trenčín, Mierové námestie 19  

IČO      00 168 912 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 26.05.2016 v prevádzke 

COOP Jednota Potraviny 111 – 029, Skalka nad Váhom 1/104, a to:  

 pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za 

nekalú obchodnú praktiku sa považuje aj klamlivé konanie a 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 hlavným znakom produktu, ako je jeho 

dostupnosť, nakoľko v akciovom letáku „COOP Jednota. Najlepšie domáce potraviny. 

Vydanie platné 26.5.2016 - 8.6.2016. 11/2016“ boli uvedené 2 druhy výrobkov, ktoré 

sa v deň začatia akcie v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzke nenachádzali, 

čím bol porušený § 7 ods.1 v nadväznosti na § 8 ods. 1 písm. b), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne 

sprístupniť, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov, u ktorých 

nebola uvedená predajná cena, čím došlo k porušeniu  § 14, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok predajnou cenou a 

jednotkovou cenou, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy výrobkov, 

u ktorých nebola uvedená predajná cena ani jednotková cena, hoci ich povaha si to 

vyžaduje, čím bol porušený § 14a  ods. 1, 

 

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady číslo  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  300,00 EUR slovom  tristo euro 
 



                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

      Dňa 26.05.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

inšpektori SOI) kontrolu v prevádzke COOP Jednota Potraviny 111 - 029, Skalka nad Váhom 

1/104, ktorú prevádzkuje účastník konania COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, sídlo  

912 50 Trenčín, Mierové námestie 19, ako predávajúci  (ďalej len účastník konania).   

  

      Inšpektori preverili dostupnosť výrobkov uvedených v aktuálne platnom akciovom 

letáku. Kontrolou inšpektori zistili, že v čase začatia akcie sa v ponuke na predaj nenachádzali 

2 druhy výrobkov vyobrazených v akciovom letáku „COOP Jednota. Najlepšie domáce 

potraviny. Vydanie platné 26.5.2016 - 8.6.2016. 11/2016“, a to:  

 

- Plienky Pampers active baby – dry maxi 58ks á 12,79 EUR, strana 10 akciového 

letáku, 

- Ariel Mountain Spring 20 pracích dávok 1,5kg á 4,19 EUR, strana 10 akciového 

letáku.  
    

            Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať 

nekalé obchodné praktiky vo forme klamlivej obchodnej praktiky, nakoľko realizovaná 

obchodná praktika predávajúceho mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu 

v dôsledku poskytnutia nesprávnej a nepravdivej informácie vo vzťahu k hlavným znakom 

produktu, ako sú jeho dostupnosť.  

  

            Podľa § 7 ods. 1 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 č. 250/2007 Z. z.) sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po 

vykonaní obchodnej transakcie. 

            Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z.  sa za nekalú obchodnú praktiku považuje 

najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8.      

 

            Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje               

za klamlivú, ak akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu 

priemerného spotrebiteľa v dôsledku poskytnutia nesprávnej a nepravdivej informácie vo 

vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť. 

 

            Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať 

nekalé obchodné praktiky pri predaji výrobkov vo forme klamlivej obchodnej praktiky. Tým 

porušil § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

            Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov, 

u ktorých nebola uvedená predajná cena, a to: 

 

 Chlebíčky ryžové COOP 25g, 

 Polievka VITANA brokolicová do hrnčeka so žemličkami 21g, 

 Želatína číra LIANA potravinárska 20g, 

 Výživa HELLO s jahodami 100g. 

 



            Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Tým porušil  § 14  zákona. č. 250/2007 Z. z. 

 

            Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy 

výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná cena ani jednotková cena,  a to: 

 

P.č. Názov tovaru *PC v EUR **JC v EUR 

(€/1kg) alebo (€/l) 

1. Syr APETITO lahodný smotanový 150g - - 

2. Cestoviny CESSI bezvaječné – fliačky 

400g  

- - 

3. ISKA tuniak drtený 185g - - 

 

*PC – predajná cena, **JC – jednotková cena 

 

          Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho označiť 

výrobok predajnou cenou a  jednotkovou cenou. Tým porušil  § 14a ods. 1  zákona. č. 

250/2007 Z. z. 

 

          Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.09.2016, ktoré 

prevzal  dňa 07.09.2016. 

 

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne 

navrhnúť doplnenie dokazovania. 

 

          Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny 

orgán neskúma úmysel v konaní kontrolovaného subjektu, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý 

bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly 

porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol 

spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny. 

 

         Povinnosťou účastníka konania, t .j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zák. 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 

 

         Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. 

prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinnosti.  

      

         Správny orgán vzal do úvahy použitie nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania uvádzaním nepravdivých informácií o dostupnosti tovarov, nakoľko 2 druhy 



výrobkov uvádzaných v aktuálnom akciovom letáku „COOP Jednota. Najlepšie domáce 

potraviny. Vydanie platné 26.5.2016 - 8.6.2016. 11/2016“ sa v ponuke na predaj v deň začatia 

akcie nenachádzali, čo správny orgán považuje za nedostatok, následkom ktorého je 

spotrebiteľ uvedený do omylu. Správny orgán vzal tiež do úvahy, že pre spotrebiteľa išlo 

o zbytočne vynaložené náklady na cestu, nakoľko sa dostavil do kontrolovanej prevádzky 

v domnienke, že si bude môcť zakúpiť predmetné promované výrobky, avšak tieto sa 

v prevádzke nenachádzali. 

 

         Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov, 

ktoré neboli označené predajnou cenou a 3 druhy výrobkov, ktoré neboli označené 

predajnými cenami ani jednotkovými cenami, čo správny orgán považuje za nedostatok, 

následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene výrobku a v prípade 

absencie jednotkovej ceny nemôže porovnať ani výhodnosť danej ceny konkrétneho výrobku. 

Cenové informácie sú pre spotrebiteľa jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy 

výrobku hodnotí a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie.  

 

        Správny orgán vzal do úvahy, že porušením zákazu predávajúceho používať nekalé 

obchodné praktiky vo forme klamlivej obchodnej praktiky a v prípade neuvádzania  

predajných cien a jednotkových cien výrobkov došlo zo strany účastníka konania 

k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 

250/2007 Z. z., a to práva na informácie a práva na ochranu jeho ekonomických záujmov.  

 

        K povinnostiam predávajúceho patrí zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné 

praktiky vo forme klamlivej obchodnej praktiky, povinnosť predávajúceho informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu 

o cene inak vhodne sprístupniť a povinnosť označiť výrobky v ponuke na predaj predajnou 

cenou a jednotkovou cenou. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi 

SOI dňa 26.05.2016 v prevádzke COOP Jednota Potraviny 111 – 029, Skalka nad Váhom 

1/104, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne 

porušil.  

 

        Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

         Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

až do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo 

právnymi aktmi  Európskych  spoločenstiev  v  oblasti  ochrany  spotrebiteľa,  bola  uložená  

na základe správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za 

primeranú vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  

         Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil predovšetkým závažnosť a rozsah 

zistených nedostatkov, pričom použitie klamlivej obchodnej praktiky zhodnotil ako 

závažnejšie porušenie povinností a zákazov predávajúceho.  

 

         Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.      

 

 
  



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0138/03/2016                                                       Dňa  06.10.2016 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                   

                                                     u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo  

sídlo         912 50 Trenčín, Mierové námestie 19  

IČO      00 168 912 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 03.06.2016 v prevádzke 

Potraviny COOP Jednota 111-143, Zlatovce 774, Trenčín, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň doby 

spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, nakoľko 

v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 23,63 EUR 

po uplynutej dobre spotreby, čím bol porušený § 6 ods. 3, 

 

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady číslo  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  200,00 EUR slovom  dvesto euro 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

      Dňa 03.06.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

inšpektori SOI) kontrolu v prevádzke Potraviny COOP Jednota 111-143, Zlatovce 774, 

Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, 

sídlo  912 50 Trenčín, Mierové námestie 19 ako predávajúci  (ďalej len účastník konania).   

  

       Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 23,63 EUR po uplynutej dobe spotreby,  a to: 

 

 4 kusy Polievka zo záhradky brokolicová MAGGI 71g á 1,30 EUR  

Doba spotreby: 11/2015 

- 250g Saláma Vysočina á 4,00 EUR/1 kg 

Doba spotreby: 24.05.2016 



- 20 balení Tyčinky so syrom SELI 90g á 0,45 EUR 

Doba spotreby: 01.04.2016 

- 3 kusy NESTLE Naturnes banán – jablko 90g á 1,01 EUR 

Doba spotreby: 05/2016 

- 12 kusov Paprika sladká MASPOMA 30g á 0,45 EUR 

Doba spotreby: 17.12.2015 

 

            Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho stiahnuť 

výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň 

doby spotreby z trhu. Tým porušil § 6 ods. 3 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 č. 250/2007 Z. z.). 

 

          Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 06.09.2016, ktoré 

prevzal  dňa 09.09.2016. 

 

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne 

navrhnúť doplnenie dokazovania. 

 

          Zodpovedná vedúca vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 03.06.2016 

uviedla, že tovary po dobe spotreby okamžite stiahla z predaja. 

 

          Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – stiahnutie 

tovarov po dobe ich spotreby z predaja - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za  

porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby 

vyplývajúcou z § 7 ods. 3 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, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase 

kontroly. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie 

povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený 

v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi 

predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny. 

 

         Povinnosťou účastníka konania, t .j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zák. 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 

 

         Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.  

      

           Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov po dátume spotreby 

v priamej ponuke na predaj mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa, ktorému mohla 



vzniknúť ujma na zdraví požitím výrobku po dobe spotreby. Výrobcom určené doby spotreby 

sú ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú 

ustanovené. Označenie doby spotreby je teda onačením doby použiteľnosti tých výrobkov, 

ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby 

zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po uplynutí doby 

spotreby výrobok tieto vlastnosti stráca, čo v prípade potravín môže spôsobiť aj ohrozenie, 

prípadne poškodenie zdravia spotrebiteľa v prípade ich konzumácie. Kontrolou bolo 

nepochybne zistené, že účastník konania túto povinnosť porušil. 
 

        Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov po dátume spotreby 

v priamej ponuke na predaj došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa 

taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na 

informácie a práva na ochranu zdravia.  

 

        K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň 

doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby. Túto 

povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 03.06.2016 v prevádzke 

Potraviny COOP Jednota 111-143, Zlatovce 774, Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, 

vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

        Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. 

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

         Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 250/2007 Z. z. až 

do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych  spoločenstiev  v  oblasti  ochrany  spotrebiteľa,  bola  uložená  na základe 

správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú 

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli 

predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, 

nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej 

nebezpečnosti zisteného nedostatku a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard 

ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko predávajúci si nesplnil 

povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 6 ods. 3 citovaného zákona. Správny 

orgán po zhodnotení jednotlivých zákonných kritérií podľa  § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. 

z., ako aj po zvážení proporcionality uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, 

ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil k uloženiu pokuty 

v spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom uloženú pokutu považuje za adekvátnu. 

 

        Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

V Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0139/03/2016                                                        Dňa  06.10.2016 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                            

                                               u  k  l  a  d  á 

 
účastníkovi konania  BOSTON-T-K, s. r. o. 

sídlo  911 05 Trenčín, Zlatovská 2175/20 

IČO  44 628 528                       
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 10.06.2016 v prevádzke 

BOSTON Restaurant, Zlatovská 2175/20, Trenčín, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke 

nachádzala 1 kus váha s neautomatickou činnosťou značky T-Scale, model: T28-

6MR-D, S/N:4923169052 s označením CE12 bez platného úradného overenia, pričom 

charakter predávaných výrobkov vyžaduje ich použitie a z toho dôvodu nebolo možné 

vyhodnotiť kontrolný nákup, do ktorého boli zakúpené 3 porcie obedového menu a to, 

1 porcia Menu 1 (150g Teľacia pečená rolka na čerstvom rozmaríne, 200g ryže 

s hráškom, šalát + polievka) á 4,50 EUR, 1 porcia Menu 3 (350g Domáce šúľance 

preliate maslom s orechmi + polievka) á 4,50 EUR a 1 porcia Menu 5 (350g Bravčová 

panenka na listovom špenáte, štuchané zemiaky + polievka) á 6,90 EUR, čím bol 

porušený § 4 ods.1 písm. a), 

 

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady číslo  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  100,00 EUR slovom  jednosto euro 
                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 10.06.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke BOSTON Restaurant, Zlatovská 2175/20, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania BOSTON-T-K, s. r. o., sídlo 911 05 Trenčín, Zlatovská 

2175/20, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).                                                                   



 

     Pri kontrole inšpektori zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky nachádzala v 

používaní váha s neautomatickou činnosťou značky T-Scale, model: T28-6MR-D, 

S/N:4923169052 s označením CE12 bez platného úradného overenia. Inšpektori teda zistili, že 

v prevádzke sa nachádzali váhy bez platného úradného overenia, pričom charakter 

predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie.  

Do kontrolného nákupu boli zakúpené: 

- 1 porcia Menu 1 (150g Teľacia pečená rolka na čerstvom rozmaríne, 200g ryže 

s hráškom, šalát + polievka) á 4,50 EUR,  

- 1 porcia Menu 3 (350g Domáce šúľance preliate maslom s orechmi + polievka) á 4,50 

EUR, 

- 1 porcia Menu 5 (350g Bravčová panenka na listovom špenáte, štuchané zemiaky + 

polievka) á 6,90 EUR, u ktorých sa nedala vyhodnotiť správnosť účtovania z dôvodu, 

že na prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným overením. 

 

    Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil  § 4 

ods. 1 písm. a) 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 

č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 06.09.2016, ktoré 

prevzal dňa 09.09.2016. 

          

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne 

navrhnúť doplnenie dokazovania. 

      Vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 10.06.2016 účastník konania 

uviedol, že so záznamom súhlasí a meradlo dá úradne overiť. 

 

      Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatku 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje 

kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 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, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona  

zodpovedá  za  porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán 

neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je 

toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný 

všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny. 

 

       Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zákona 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 



 

V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení  výšky pokuty správny orgán 

prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 

a následky porušenia povinností.  

     Správny orgán vzal do úvahy  porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V  prípade nezabezpečenia 

váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie 

deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené uplatnenie reklamácie na 

dodržanie hmotnosti výrobkov  vo vzťahu k ich účtovanej cene. 

 

     Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti 

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

hmotnosti došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva  na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a  práva na informácie.  

 

       K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Túto povinnosť, ako vyplýva 

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 10.06.2016 v prevádzke BOSTON Restaurant, 

Zlatovská 2175/20, Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

     Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

     Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

      Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. až 

do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe 

správnej úvahy v zákonnej  hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú 

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli 

predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a 

nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej 

nebezpečnosti zisteného nedostatku. Správny orgán po zohľadnení jednotlivých zákonných 

kritérií podľa  § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj po prihliadnutí na špecifiká 

konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, 

ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil k uloženiu pokuty 

v spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom uloženú pokutu považuje za adekvátnu.  

 

      Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán 

pri určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp. 

poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na 

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.   



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,   911 01   Trenčíne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0144/03/2016                                                        Dňa  06.10.2016 

 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                                  
 

u  k  l  a  d  á 

 
účastníkovi konania  Jana Slezáková – Hračky, papier 

miesto podnikania  906 13 Brezová pod Bradlom, Staničná 1000/8A 

IČO  22 738 380 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 17.05.2016 pri kontrole v prevádzke 

Hračky - papier, Hurbanova 17, Brezová pod Bradlom, a to:  

 pre porušenie povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň doby 

spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, nakoľko 

v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 7,80 EUR  po 

uplynutej dobe spotreby, čím bol porušený § 6 ods.3, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok  predajnou cenou a 

jednotkovou cenou, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov, 

u ktorých nebola uvedená jednotková cena, hoci si to ich povaha vyžaduje,  čím bol 

porušený § 14a ods. 1, 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so 

všetkými predpísanými údajmi, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej 

hodnote 2,90 EUR bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval názov u jedného 

odpredaného tovaru, ale len tovarovú skupinu, čím bol porušený § 16 ods. 1 písm. d), 

 

zákona  číslo 250/2007 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov      

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  100,00 EUR  slovom  jednosto eur  

 

O d ô v o d n e n i e 
 



       Dňa 17.05.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Hračky - papier, Hurbanova 17, Brezová pod Bradlom, ktorú 

prevádzkuje účastník konania Jana Slezáková – Hračky, papier, miesto podnikania  906 13 

Brezová pod Bradlom, Staničná 1000/8A, ako predávajúci (ďalej len účastník konania). 

 

Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku 

v celkovej hodnote 7,80 EUR, ktorý bol po uplynutej dobe spotreby,  a to: 

 

 6 ks Lepidlo Kanagón 40 g á 1,30 EUR  

Dátum výroby: 09/2011, 09/2012, 09/2013  

Minimálna trvanlivosť – 18 mesiacov 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania  porušil povinnosť predávajúceho stiahnuť 

výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň 

doby spotreby z trhu. Tým porušil § 6 ods.3 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 č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov 

výrobkov,  u ktorých nebola uvedená jednotková cena,  a to: 

 

P.č. Názov tovaru PC* v EUR JC** v EUR 

1. Lepidlo na Puzzle Wurstol 120 ml  3,40 - 

2. Lepidlo disperzné Wurstol 120 ml 3,40 - 

3. Lepidlo na Puzzle 120 ml 3,40 - 

4. Klovatina Pritt 85 g 2,60 - 

5. Tekuté lepidlo Školák Pritt 75 g 2,60 - 

6.  Lepidlo Herkules 130 g 3,40 - 

 

PC* – predajná cena, JC** – jednotková cena 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho označiť 

výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Tým porušil  § 14a ods. 1  zákona. č. 

250/2007 Z. z.  

 

      Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 

2,90 EUR bol vydaný doklad o kúpe výrobku č.0003 z elektronickej registračnej pokladne 

(ďalej len ERP), ktorý neobsahoval názov u jedného odpredaného tovaru, ale len tovarovú 

skupinu, a to:    

- u odpredaného tovaru „2 ks Štipce do vlasov“ bolo uvedené na bloku z ERP „2x 

Ozdoba“. 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými údajmi, čím porušil § 16 

ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z.     

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí   správneho konania zo dňa  14.09.2016, 

ktoré prevzal dňa 19.09.2016. 



 

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť 

doplnenie dokazovania. 

 

       Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny 

orgán neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený.  

 

Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, 

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  

ako stav protiprávny.  

Povinnosťou účastníka konania, t.j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zák. 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci  

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 

 

         Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.  

 

 Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených  výrobkov po dátume spotreby 

v priamej ponuke na predaj mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa, ktorému mohla 

vzniknúť škoda použitím výrobkov po dobe spotreby, čím došlo zo strany účastníka konania 

k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 

250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov. Správny orgán ďalej 

zohľadnil, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 7,80 EUR, 

ktorý bol po dátume spotreby, čím by mohol byť spotrebiteľ ukrátený na kvalite výrobku pri 

jeho použití. Správny orgán vzal do úvahy, že výrobky boli po dátume spotreby už dlhší čas. 

   

 Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov, 

ktoré neboli označené jednotkovými cenami,  čo správny orgán považuje za nedostatok, 

následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene výrobku z hľadiska 

porovnania jeho výhodnosti. Cenové informácie sú pre spotrebiteľa jednými 

z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy výrobku hodnotí a ktoré ovplyvňujú jeho 

ekonomické správanie. Neuvádzanie predajných cien a jednotkových cien môže ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa. 

 

     Správny orgán tiež zohľadnil, že vydaním dokladu o kúpe tovaru, ktorý neobsahoval názov 

odpredaného tovaru bolo porušené právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na  

uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. 

Doklad o kúpe tovaru je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo 

zodpovednosti za vady a zároveň je dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom 

a o obsahu záväzkového vzťahu, a preto neuvedenie predpísaných údajov na tomto doklade 

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



odpredaného tovaru. Neuvedením názvu výrobku na vydanom doklade o kúpe nie je zrejmé, 

čo bolo skutočne predmetom kúpy. Názov tovaru je pre spotrebiteľa nevyhnutný pre následnú  

kontrolu správnosti účtovania ceny zakúpeného tovaru a pre prípadnú reklamáciu. 

Neuvedením tohto údaju na doklade o kúpe predávajúci vytvoril reálny predpoklad vzniku 

možnosti neúspešného uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru.  

 

        Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že ponechaním uvedených  výrobkov po 

dátume spotreby v priamej ponuke na predaj, v prípade  porušenia povinnosti predávajúceho 

označiť výrobky v ponuke na predaj jednotkovou cenou a v prípade porušenia povinnosti  

predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so všetkými predpísanými údajmi došlo zo 

strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení 

§ 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, na ochranu ekonomických 

záujmov a na uplatnenie reklamácie. 

 

         K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň 

doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, povinnosť 

označiť výrobky v ponuke na predaj jednotkovou cenou a povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe so všetkými predpísanými údajmi. Tieto povinnosti, ako 

vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 17.05.2016 v prevádzke Hračky - papier, 

Hurbanova 17, Brezová pod Bradlom, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému, preukázateľne porušil. 

 

      Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 250/2007 Z. z. až do 

výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe 

správnej úvahy v zákonnej  hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú 

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah 

zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici 

zákonnej sadzby.   

 

       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.                                                                  

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,   911 01   Trenčíne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0148/03/2016                                                        Dňa  06.10.2016 

 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 2 písm. g) 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,  podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov                                  
 

u  k  l  a  d  á 

 
účastníkovi konania  COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo  

sídlo  912 50 Trenčín, Mierové námestie 19  

IČO  00 168 912    
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 25.05.2016 pri kontrole v prevádzke 

Potraviny MIX 111 – 038, Trenčianske Bohuslavice 243, a to:  

 pre porušenie povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň doby 

spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, nakoľko 

v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej hodnote 20,33 EUR  

po uplynutej dobe spotreby, čím bol porušený § 6 ods.3, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok  predajnou cenou a 

jednotkovou cenou, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov, 

u ktorých nebola uvedená predajná cena a jednotková cena, hoci si to ich povaha 

vyžaduje,  čím bol porušený § 14a ods. 1, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste  dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzke 

nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1, 

 

zákona  číslo 250/2007 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov      

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  250,00 EUR  slovom  dvestopäťdesiat eur  
 

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 25.05.2016 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Potraviny MIX 111 – 038, Trenčianske Bohuslavice 243, ktorú 

prevádzkuje účastník konania COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, sídlo 912 50 

Trenčín, Mierové námestie 19, ako predávajúci (ďalej len účastník konania). 



 

Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 20,33 EUR, ktoré boli po uplynutí doby spotreby,  a to: 

 

 11 ks Šumienka citrón á 0,05 EUR  

Doba spotreby 18.5.2016  

 2 ks Šumienka tropic á 0,05 EUR 

Doba spotreby 14.5.2016 

 0,824 kg Parenicový oštiepok MU524757 á 7,50 EUR/ 1 kg 

Doba spotreby 14.3.2016 

 11 ks Chren strúhaný 190 g á 1,09 EUR  

Minimálna trvanlivosť do: 31.1.2016 

 1 ks Fanta 1,5 l á 1,51 EUR 

Doba spotreby: 6.4.2016 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania  porušil povinnosť predávajúceho stiahnuť 

výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň 

doby spotreby z trhu. Tým porušil § 6 ods.3 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 č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov,  

u ktorých nebola uvedená predajná cena ani jednotková cena,  a to: 

 

P.č. Názov tovaru PC* v EUR JC** v EUR 

1. Fanta 1,5 l  - - 

2. Parenicový oštiepok MU524757  - - 

 

PC* – predajná cena, JC** – jednotková cena 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho označiť 

výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Tým porušil  § 14a ods. 1  zákona. č. 

250/2007 Z. z.  

 

     V čase kontroly bolo ďalej zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 

nebol umiestnený reklamačný poriadok. 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník  konania porušil povinnosť predávajúceho umiestniť 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil § 18 ods. 

1  zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí   správneho konania zo dňa  14.09.2016, 

ktoré prevzal dňa 16.09.2016. 

 

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

predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť 

doplnenie dokazovania. 



 

       Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že 

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny 

orgán neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený.  

 

Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, 

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  

ako stav protiprávny.  

Povinnosťou účastníka konania, t.j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zák. 

č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene 

alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých  povinností pri ponuke a  predaji výrobkov 

alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy. 

 

         Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.  

 

         Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov po dátume spotreby 

v priamej ponuke na predaj mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa, ktorému mohla 

vzniknúť ujma na zdraví požitím výrobkov po dobe spotreby. Výrobcom určené doby 

spotreby sú ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre 

ktorý sú ustanovené. Označenie doby spotreby je teda onačením doby použiteľnosti tých 

výrobkov, ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby 

spotreby zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po 

uplynutí doby spotreby výrobok tieto vlastnosti stráca, čo v prípade potravín môže spôsobiť aj 

ohrozenie, prípadne poškodenie zdravia spotrebiteľa v prípade ich konzumácie. Kontrolou 

bolo nepochybne zistené, že účastník konania tieto povinnosti porušil. Správny orgán vzal do 

úvahy, že výrobky boli po dátume spotreby už dlhší čas. 

   

 Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov, 

ktoré neboli označené predajnými cenami ani jednotkovými cenami,  čo správny orgán 

považuje za nedostatok, následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene 

výrobku z hľadiska porovnania jeho výhodnosti. Cenové informácie sú pre spotrebiteľa 

jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy výrobku hodnotí a ktoré ovplyvňujú jeho 

ekonomické správanie. Neuvádzanie predajných cien a jednotkových cien môže ovplyvniť 

ekonomické správanie spotrebiteľa. 

 

         Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 

nebol umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný  poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý, 

nakoľko prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde 

možno reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí 

nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní 

práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. 

 

        Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že ponechaním uvedených  výrobkov po 

dátume spotreby v priamej ponuke na predaj, v prípade  porušenia povinnosti predávajúceho 

označiť výrobky v ponuke na predaj predajnou cenou a jednotkovou cenou a v prípade 



porušenia povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi došlo zo strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa 

taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na 

informácie, na ochranu ekonomických záujmov, na ochranu zdravia a na uplatnenie 

reklamácie. 

 

         K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň 

doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, povinnosť 

označiť výrobky v ponuke na predaj predajnou cenou a jednotkovou cenou a povinnosť 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom  mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 25.05.2016 v prevádzke  

Potraviny MIX 111 – 038, Trenčianske Bohuslavice 243, účastník konania, ako predávajúci, 

vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil. 

 

      Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 250/2007 Z. z. až do 

výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi 

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe 

správnej úvahy v zákonnej  hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú 

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah 

zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici 

zákonnej sadzby.   

 

       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú 

a zároveň zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.                                                                  

 

 


