
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0203/03/2018                                                                  Dňa  12.10.2018 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 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 Slovenskej národnej rady 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    cloud map s.r.o. 

sídlo   821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 25/B 

IČO    50 559 141 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 19.06.2018 v prevádzkarni 

Čínsky obchod JESSI, Nádražná 2, Partizánske, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď 

v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný 

o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol 

porušený § 10a ods. 1 písm. k), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby a informáciami podľa osobitného predpisu 

– Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným  

označením, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej 

hodnote 106,50 EUR bez údaju o spôsobe údržby výrobku a bez údajov  o materiálovom 

zložení, čím bol porušený § 12 ods. 2, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až 

§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 549,80 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku, čím bol porušený § 13, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou, pretože 

v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov výrobkov, u ktorých nebola uvedená 

jednotková cena, hoci ich povaha si to vyžaduje, čím bol porušený § 14a  ods. 1, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni 

nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1, 



 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  500,00 EUR  slovom  päťsto eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 19.06.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod JESSI, Nádražná 2, Partizánske, 

ktorú prevádzkuje účastník konania cloud map s.r.o., sídlo 821 04 Bratislava – mestská časť 

Ružinov, Galvaniho 25/B, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

 Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou (ústne ani 

písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).  

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred 

uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil  § 10a ods. 1 písm. 

k) 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 SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 106,50 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 11 kusov uterák á 1,00 EUR bez údajov spôsobe údržby a bez údajov o materiálovom 

zložení, 

 16 kusov obliečka na vankúš model: 250067 á 2,50 EUR bez údajov spôsobe údržby 

a  bez údajov o materiálovom zložení,  

 20 kusov obliečka na vankúš model: 250069 á 2,50 EUR bez údajov spôsobe údržby 

a  bez údajov o materiálovom zložení. 

 

Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu 

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

textilných výrobkov etiketou a iným označením. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby a 

informáciami podľa osobitného predpisu. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.  

 



Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 549,80 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

- 10 kusov uterák s prúžkami á 1,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom 

jazyku: „100% cotton“, 

- 11 kusov malý uterák á 1,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom 

jazyku: „100% cotton“, 

- 5 kusov uterák P-HOPE á 2,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom 

jazyku: „100% cotton“, 

- 9 kusov uterák s vyšitými mušľami á 2,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% cotton“, 

- 10 kusov osuška P-HOPE á 4,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „100% pamut (cotton)“, 

- 11 kusov posteľná bielizeň SENDIA á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“, 

- 14 kusov posteľná bielizeň LILY á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „100% pamut, bawelna, cotton“, 

- 17 kusov posteľná bielizeň SENDIA á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby informácie uvedené v  § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté 

písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007 

Z. z. 

 

Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov výrobkov, 

u ktorých nebola uvedená jednotková cena,  a to: 

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

1. Bylinný balzam s gaštanom konským 

s konopem 500ml 

3,50 - 

2. Bylinný balzam s gaštanom konským s aloe vera 

500ml 

3,50 - 

3. Bylinný balzam s gaštanom konským hrejivý 

500ml 

3,50 - 

4. Hydratačné tekuté mydlo Clear Body 500ml 1,50 - 

5. Tekuté mydlo Fresh mandľa a vanilka 500ml 1,50 - 

6. Odlakovač Editt 70ml 0,80 - 

7. Odlakovač Sangya 120ml 1,50 - 

8. Odlakovač Jin An Sun 120ml 2,90 - 

 

     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 

v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok. 

 



       Inšpektori SOI 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  06.09.2018, ktoré 

v odbernej lehote neprevzal. 

 

         Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“), ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe  na adresu, 

ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v 

inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za 

doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je 

oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.  

 

Správny orgán zaslal predmetnú zásielku prostredníctvom elektronickej schránky 

účastníka konania (portálu www.slovensko.sk) na uvedenú a jemu známu adresu. Účastník 

konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa vrátila správnemu orgánu dňa 23.09.2018 

s poznámkou: Vypršanie úložnej lehoty s fikciou doručovania. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho 

poriadku sa zásielka považuje za doručenú.    

 

       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. 

 

 Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania nevyužil. 

       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) 

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, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo 

spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov  

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa, 

pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti podať návrh na 

http://www.slovensko.sk/


niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak nebude spokojný so 

spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva. Cieľom 

uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti 

pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne 

a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie 

zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, 

ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. 

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

povinnosť  predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., 

preukázateľne nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke 

na predaj spotrebiteľovi v dôsledku chýbajúcich údajov o spôsobe údržby mohlo dôjsť k reálnej 

možnosti vzniku škody na majetku spotrebiteľa, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnou údržbou 

výrobku. 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke 

na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení výrobkov a 

uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu 

rozhodnutiu  spotrebiteľa o kúpe  výrobku, ktorý  v dôsledku  svojho  zloženia  nemusel  byť 

zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre 

spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení podstatnou informáciou. Z dôvodu jej absencie 

alebo uvádzania v cudzom jazyku nie sú spotrebiteľovi poskytnuté kompletné údaje o výrobku. 

 

      Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie 

v štátnom jazyku. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že 8 druhov výrobkov v ponuke na predaj neboli 

označených jednotkovou cenou, 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. 

 

       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 v prípade neoznámenia informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov jasným a zrozumiteľným 

spôsobom pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi; v prípade chýbajúcich údajov spôsobe 

údržby a chýbajúcich údajov o materiálovom zložení; v prípade neuvádzania údajov 

o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; v prípade porušenia 

povinnosti predávajúceho označiť výrobok 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, práva 

na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia. 



 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; povinnosť zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby a informáciami podľa 

osobitného predpisu; povinnosť zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; 

povinnosť predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou a povinnosť predávajúceho 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľov. Tieto 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.06.2018 v prevádzke 

Čínsky obchod JESSI, Nádražná 2, Partizánske, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom 

k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená  na základe 

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

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 spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že  

v ponuke predaja sa nachádzali celkom 11 druhov výrobkov, u ktorých boli porušené 

informačné povinnosti; skutočnosť, že celkom 8 druhov výrobkov, ktorých charakter si to 

vyžaduje, nebolo označených jednotkovou cenou; skutočnosť, že v prevádzke nebol 

umiestnený reklamačný poriadok a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard 

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

povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 12 ods. 2, § 13, § 

14a ods. 1 a § 18 ods. 1 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká 

konkrétneho prípadu (počet a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami v plnení 

informačných povinností, počet výrobkov bez uvedenia jednotkovej ceny) a proporcionalitu 

uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie 

povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici zákonnej sadzby, 

ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.  

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom 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/0228/03/2018                                                                  Dňa  16.10.2018 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 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 Slovenskej národnej rady 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   JSY, s.r.o. 

sídlo   914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 125/10 

IČO    51 305 704 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 10.07.2018 pri kontrole v prevádzkarni 

ČÍNSKY TEXTIL, Obchodný dom Vtáčnik, Š. Moyzesa 1, Prievidza, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď 

bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný o tejto možnosti 

v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol porušený § 10a ods. 

1 písm. k), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pri predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe 

použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, priloženým 

písomným návodom, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 14 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 416,97 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez 

údaju o povolenej nosnosti kabelky, čím bol porušený § 11 ods. 1, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby výrobku, nakoľko v ponuke na predaj sa 

nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 39,45 EUR bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu, čím bol porušený § 12 ods. 2, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až 

§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe 

štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 10 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 667,86 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie 

o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení 

vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje 



smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 
 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so všetkými predpísanými 

údajmi, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 14,48 EUR bol vydaný doklad o kúpe, 

ktorý neobsahoval správne názvy u 2 odpredaných tovarov – keď odpredaný tovar 1 ks Detský kufrík 

„Sister forever“ bol na doklade o kúpe uvedený ako „det. kabelka“ a odpredaný tovar 1 ks Dámsky klobúk 

ITEM NO: 44913 bol na doklade o kúpe uvedený ako „dámska šiltovka“, čím bol porušený § 16 ods. 1 

písm. d), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni 

nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  800,00 EUR  slovom  osemsto eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 10.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni  ČÍNSKY TEXTIL, Obchodný dom Vtáčnik, Š. 

Moyzesa 1, Prievidza, ktorú prevádzkuje účastník konania JSY, s.r.o., sídlo 914 51 Trenčianske 

Teplice, Štvrť SNP 125/10, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

 Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni ČÍNSKY TEXTIL, Obchodný dom 

Vtáčnik, Š. Moyzesa 1, Prievidza nebol spotrebiteľ žiadnou formou (ústne ani písomne) 

informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch  

ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

391/2015 Z. z.“).  

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred 

uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil § 10a ods. 1 písm. 

k) 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 SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 14 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 416,97 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, 

a to: 

 

- 4 kusy kabelka „ALEXIA“ á 14,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu 

a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 4 kusy kabelka „G&T“ á 14,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez 

údaju o povolenej nosnosti, 



- 2 kusy kabelka „L&N“ á 11,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve na údržbu 

a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 2 kusy dievčenský vak „ALEXIA“ á 12,80 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve 

údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus dievčenský vak „Silvio“ á 11,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve 

údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus spoločenská kabelka MQ 11741 á 8,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 2 kusy spoločenská kabelka MQ 20305 á 9,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus spoločenská kabelka MQ 11825 á 6,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus spoločenská kabelka MQ 20224 á 6,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus spoločenská kabelka 0001 á 6,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve 

údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 1 kus spoločenská kabelka MQ 11638 á 6,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 5 kusov kabelka „KALET“ á 14,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu 

a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 7 kusov kabelka laková á 14,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu 

a bez údaju o povolenej nosnosti, 

- 2 kusy detský kufrík „Sister forever“ á 3,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve 

údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti. 

 

1 kus detský kufrík „Sister forever“ v hodnote 3,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti bol odpredaný aj do kontrolného nákupu. 

 

Inšpektori SOI teda  zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pri 

predaji informovať  spotrebiteľa  o spôsobe  použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné 

s ohľadom na povahu výrobku priloženým písomným návodom Tým porušil  § 11 ods.1 

zákona. č. 250/2007 Z. z.  

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 39,45 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 

- 5 kusov dámsky klobúk ITEM NO: 44913 á 3,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu, 

- 3 kusy dámska peňaženka á 6,50 EUR bez návodu na údržbu. 

 

1 kus dámsky klobúk ITEM NO: 44913 v hodnote 3,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a 1 kus dámska peňaženka v hodnote 6,50 EUR bez návodu na údržbu boli 

odpredané aj do kontrolného nákupu. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby 

výrobku. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. 

 



Pri kontrole ďalej inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 10 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 667,86 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 4 kusy dámske šortky „NEW COLLECTION“ á 7,99 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „100% Cotone“, 

 9 kusov dámska blúzka „STYLE IN ITALY“ á 10,90 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „50% cotone, 45% viscosa, 5% elasthane“, 

 6 kusov dámska mikina „Lives fashion“ art. 9930-AZá 13,50 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% coton, 5% elastico“, 

 3 kusy dámska mikina „MODA ITALIA“ á 16,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastico“, 

 2 kusy dámska mikina ART: 3953 á 14,70 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“ 

 10 kusov dámske šaty STYLE NO: Z071# á 12,50 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“, 

 4 kusy dámska blúzka „YI STUDIO“ ART. 1354 á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „60% poliestere, 40% cotone“, 

- 9 kusov 1867 „MADE IN ITALY“ á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“, 

 5 kusov dámske šaty ART. 8290 á 14,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cottone, 5% elastic“. 

 

Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov 

stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných 

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným 

označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení. 

 

U uvedených 10 druhov výrobkov v celkovej hodnote 667,86 EUR boli údaje o 

materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom, teda trvalým spôsobom a pevne 

pripevnené, uvedené len v cudzom jazyku. 

                                                                 

Inšpektori SOI teda zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby informácie uvedené v  § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté 

písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007 

Z. z. 

 

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

14,48 EUR bol vydaný doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej 

len „ERP“) č. 0001, ktorý neobsahoval správne názvy u 2 odpredaných tovarov, a to: 

 



- u odpredaného tovaru „1 ks Detský kufrík „Sister forever“ bolo uvedené na bloku z ERP 

„1,000 ks det. kabelka“, 

- u odpredaného tovaru „1 ks Dámsky klobúk ITEM NO: 44913“ bolo uvedené na bloku 

z ERP „1,000 ks dámska šiltovka“. 

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov so všetkými predpísanými údajmi. Tým porušil § 16 

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

 

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

nebol v prevádzkarni umiestnený reklamačný poriadok. 

 

Inšpektori SOI 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  17.09.2018, ktoré 

v odbernej lehote neprevzal. 

 

       Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe  na 

adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri 

alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje  

za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto 

je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.  

 

       Správny orgán zaslal predmetnú zásielku prostredníctvom elektronickej schránky 

účastníka konania (portálu www.slovensko.sk) na uvedenú a jemu známu adresu. Účastník 

konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa vrátila správnemu orgánu dňa 04.10.2018 

s poznámkou: Vypršanie úložnej lehoty s fikciou doručovania. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho 

poriadku sa zásielka považuje za doručenú.    

 

       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. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 10.07.2018 

uviedol, že so záznamom súhlasí a všetkému porozumel. 

 

       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. Správny orgán neskúma úmysel v konaní 

kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. 

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.  

 

http://www.slovensko.sk/


        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, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo 

spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa, 

pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti podať návrh na 

niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak nebude spokojný so 

spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva. Cieľom 

uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti 

pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne 

a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie  

zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, 

ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. 

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

povinnosť  predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., 

preukázateľne nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

 

       Správny orgán zohľadnil, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 14 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 416,97 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju 

o povolenej nosnosti a 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 39,45 EUR bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu, pričom neposkytnutím uvedených údajov o výrobku by mohlo 

dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávnej údržby predmetného výrobku 

a k poškodeniu výrobku v dôsledku jeho nadmernej záťaže.   

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 10 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 667,86 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku 

uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu 

rozhodnutiu  spotrebiteľa  o kúpe  výrobku,  ktorý  v dôsledku  svojho  zloženia  nemusel  byť 

zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre 

spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje 

a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne v súvislosti s údržbou výrobku. Jej 

uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa 

v prípade alergie na niektoré materiály. V prípade oblečenia môže byť informácia 

o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe 

konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad použitie prírodných vlákien na jeho 

výrobu.  

      Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie 

v štátnom jazyku. 

 



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

odpredaného výrobku, bolo porušené právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na 

uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko vydaný doklad o kúpe je dôkazom o uzavretí kúpnej 

zmluvy. Doklad o kúpe výrobku je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní 

práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom. Neuvedením správneho 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.  

 

       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 v prípade neoznámenia informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov jasným a zrozumiteľným 

spôsobom pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi, v prípade neposkytnutia návodu o spôsobe 

použitia a údržby výrobku, v prípade neoznačenia textilných výrobkov údajmi o materiálovom 

zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, v prípade  nevydania spotrebiteľovi dokladu 

o kúpe so všetkými predpísanými údajmi a v prípade nezabezpečenia reklamačného poriadku 

na spotrebiteľovi dostupnom a viditeľnom mieste prevádzkarne 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, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva 

na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; povinnosť predávajúceho pri 

predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné 

s ohľadom na povahu výrobku, priloženým písomným návodom; povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté 

písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe so všetkými predpísanými údajmi a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľom. 

 

Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontrol vykonaných inšpektormi SOI dňa 10.07.2018 

v prevádzkarni ČÍNSKY TEXTIL, Obchodný dom Vtáčnik, Š. Moyzesa 1, Prievidza, účastník 

konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená  na základe 

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

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 spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

predávajúci neoznámil pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom – zákonom č. 391/2015 Z. z.; skutočnosť, že 

v ponuke predaja v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo celkom 14 druhov výrobkov, 

u ktorých absentovali návody na ošetrovanie, respektíve údržbu a údaj o povolenej nosnosti a 2 

druhy výrobkov, u ktorých absentovali návody na údržbu; skutočnosť, že v ponuke na predaj 

sa nachádzalo celkom 10 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol žiadnym spôsobom 

zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných informácií do štátneho jazyka; skutočnosť, 

že vydaný doklad o kúpe neobsahoval všetky zákonom predpísané náležitosti, keď chýbal údaj 

o správnom názve dvoch odpredaných výrobkov; skutočnosť, že v prevádzkarni nebol 

umiestnený reklamačný poriadok a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard 

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

povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 11 ods. 1, 12 ods. 

2, § 13, § 16 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 1 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na  

špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými nedostatkami) 

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

za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici 

zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

      Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom 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/0239/03/2018                                                       Dňa  29.10.2018 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 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 v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 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, 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 11.05.2018 pri prešetrení spotrebiteľského 

podania č. 332/2018 v prevádzke Potraviny 111-034, Kostolná 149, Kostolná - Záriečie, a to:  

 

 pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za 

nekalú obchodnú praktiku sa považuje aj klamlivé konanie, 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 vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, nakoľko 

v akciovom letáku „COOP Jednota Trenčín, SD. COOP Jednota Potraviny, COOP 

Jednota Supermarket, COOP Jednota Tempo supermarket. Občasník číslo 5/2018. 

10.05. – 23.05.2018“ bolo uvedených 28 druhov výrobkov, ktoré sa v deň začatia akcie 

ani v čase kontroly v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzke nenachádzali, čím 

bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4 a § 

8 ods. 1 písm. b), 
 

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  1000,00 EUR slovom  jedentisíc eur 
 

 

 

                                                                       



O d ô v o d n e n i e 
 

     Dňa 11.05.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 332/2018 v prevádzke Potraviny 111-034, 

Kostolná 149, Kostolná - Záriečie, ktorú prevádzkuje účastník konania COOP Jednota Trenčín, 

spotrebné družstvo, sídlo 912 50 Trenčín, Mierové námestie 19, ako predávajúci (ďalej len 

„účastník konania“).                                                                   

 

     Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod číslom 

332/2018 okrem iného poukázal na nedodanie tovaru prezentovaného v akciovom letáku.       

 

    Inšpektori SOI preverili dostupnosť výrobkov uvedených v aktuálne platnom akciovom 

letáku a zistili, že v čase začatia akcie ani v čase kontroly dňa 11.05.2018 sa v ponuke na predaj 

v kontrolovanej prevádzke nenachádzalo 28 druhov výrobkov vyobrazených v akciovom letáku 

„COOP Jednota Trenčín, SD. COOP Jednota Potraviny, COOP Jednota Supermarket, COOP 

Jednota Tempo supermarket. Občasník číslo 5/2018. 10.05. – 23.05.2018“, a to:  

 

- Minions candy 54g á 1,29 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Traktor + cukr. 10g á 1,35 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Dezert Cherry 96g á 2,39 EUR, vyobrazený na strane 3 akciového letáku, 

- Dezert Hazelnuts 92g á 2,39 EUR, vyobrazený na strane 3 akciového letáku, 

- Beskydské maslové sušienky 120g á 0,99 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového 

letáku, 

- Bublifuk s cukr. 5g á 1,29 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Bábika + cukrovinka 8g á 1,09 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Sušienky frozen 100g á 0,89 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Sušienky minions 100g á 0,89 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Sušienky cars 100g á 0,89 EUR, vyobrazené na strane 3 akciového letáku, 

- Dolce Momenti Merlot 0,75l á 2,89 EUR, vyobrazené na strane 4 akciového letáku, 

- Dolce Momenti Muscat 0,75l á 2,89 EUR, vyobrazené na strane 4 akciového letáku, 

- Pepsi 2,25l á 0,85 EUR, vyobrazená na strane 4 akciového letáku, 

- Mirinda 2,25l á 0,85 EUR, vyobrazená na strane 4 akciového letáku, 

- 7up 2,25l á 0,85 EUR, vyobrazený na strane 4 akciového letáku, 

- Nápoj Kitty multifruit 350ml á 0,85 EUR, vyobrazený na strane 4 akciového letáku, 

- Nápoj Masha and the Bear 350ml á 0,85 EUR, vyobrazený na strane 4 akciového letáku, 

- HELL energ. nápoj Red grape 250ml á 0,49 EUR, vyobrazený na strane 4 akciového 

letáku, 

- HELL energ. nápoj Apple 250ml á 0,49 EUR, vyobrazený na strane 4 akciového letáku, 

- HELL energ. nápoj Classic 250ml á 0,49 EUR, vyobrazený na strany 4 akciového 

letáku, 

- Popradská káva Štandard klasik 250g á 1,89 EUR, vyobrazená na strane 4 akciového 

letáku, 

- Chio TACCOS 65g á 0,75 EUR, vyobrazené na strane 4 akciového letáku, 

- Chio CORNADOS 65g á 0,75 EUR, vyobrazené na strane 4 akciového letáku, 

- Chio FRIED CHICKEN 65g á 0,75 EUR, vyobrazené na strane 4 akciového letáku, 

- Ananásové plátky suš. POEX 150g á 1,09 EUR, vyobrazené na strane 5 akciového 

letáku, 

- Ústna voda White total active 300ml á 1,39 EUR, vyobrazená na strane 6 akciového 

letáku, 



- Zubná kefka medical, veľmi mäkká á 1,39 EUR, vyobrazená na strane 6 akciového 

letáku, 

- Zubná kefka medical, mäkká á 1,39 EUR, vyobrazená na strane 6 akciového letáku.  

 

   V predmetnom akciovom letáku sa na strane 4 okrem iných nachádzala informácia: „Ceny 

všetkých produktov platia len v termíne od 10.5. – 23.5.2018 vo všetkých predajniach COOP 

Jednota Trenčín SD.“ 

 

   Inšpektori SOI 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 

je jeho dostupnosť.  

 

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

  

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

počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

    Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak 

 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, 

alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú 

skupinu spotrebiteľov. 

 

    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 citovaného zákona.      

 

    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 § 

4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) 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 09.10.2018, ktoré prevzal dňa 

22.10.2018. 

                  

    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. 



 

     Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania nevyužil. 

 

     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 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 použitie nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého 

konania uvádzaním nepravdivých informácií o dostupnosti tovarov, nakoľko celkom 28 druhov 

výrobkov uvádzaných v akciovom letáku sa v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzke 

v deň začatia akcie dňa 10.05.2018 a ani v čase kontroly dňa 11.05.2018 nenachádzalo, 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, tieto sa však v prevádzke nenachádzali.  

 

      Správny orgán vzal do úvahy, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského 

podania, ktorého opodstatnenosť sa, pokiaľ ide o nedostupnosť tovarov promovaných 

v akciovom letáku, potvrdila. 

 

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

používať nekalé obchodné praktiky 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 zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné 

praktiky. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 11.05.2018 

v prevádzke Potraviny 111-034, Kostolná 149, Kostolná - Záriečie, 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.  

 

      Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na všetky zákonom požadované podmienky a 

prihliadol na skutočnosť, že účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalé obchodné 

praktiky, ktoré zákon zakazuje a ktoré môžu negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho 

rozhodovaní sa o obchodnej transakcii.  

      Správny orgán zobral do úvahy najmä následky porušenia povinnosti spočívajúce 

v možnom ohrození ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že sú ovplyvňovaní, aby 

navštívili prevádzkareň za účelom výhodnej kúpy v letáku prezentovaných výrobkov, no 

v skutočnosti sa na predajni v letáku prezentovaný výrobok nenachádza. Z hľadiska spôsobu 

a formy nekalých obchodných praktík išlo o konanie uplatnené prostredníctvom letáku 

prístupného verejne spotrebiteľom. Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný 

zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa ktorého má každý 

spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov vzhľadom 

na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

      Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol aj na špecifiká konkrétneho 

prípadu (množstvo nedostupných výrobkov) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto 

pristúpil k uloženiu pokutu pri spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom 

prípade 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, to znamená 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/0249/03/2018                                                        Dňa  22.10.2018 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 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 v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov                            

       

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   PUBS & GAMES, s. r. o. 

sídlo  010 01 Žilina, Poľná 17A 

IČO   44 333 676 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 31.07.2018 v prevádzke FUN 

CAFFÉ, Generála Svobodu 7710/4, Trenčín, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v 

kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 6,80 EUR, účtovanom v celkovej 

hodnote 7,10 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml 

Vodka Absolut á 37,50 EUR/1 liter o 8 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel 

v hodnote 0,30 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 

nachádzala len 1 kus kuchynská váha s neautomatickou činnosťou značky Tchibo 

GmbH 356341 bez platného úradného overenia, pričom charakter predávaných 

výrobkov vyžaduje jej použitie, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. a), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni 

nenachádzal, čím bol porušený § 18 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  450,00 EUR slovom  štyristopäťdesiat eur 

 

 

 



O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 31.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) kontrolu v prevádzke FUN CAFFÉ, Generála Svobodu 7710/4, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania PUBS & GAMES, s. r. o., sídlo 010 01 Žilina, Poľná 17A, ako 

predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   

      

       Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja vykonali inšpektori SOI 

kontrolný nákup v celkovej správnej hodnote 6,80 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 

7,10 EUR. Inšpektori SOI zistili, že v kontrolnom nákupe nebola dodržaná správna miera 

u odpredaného nápoja 2x40 ml Vodka Absolut á 37,50 EUR/1 liter o 8 ml po zohľadnení 

tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,30 EUR v neprospech spotrebiteľa. Kontrola 

dodržania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických nápojov bola vykonaná 

úradne overeným odmerným valcom č. 0918/16. 

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať 

výrobky v správnej miere, čím 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 SOI zistili, že v čase kontroly sa v prevádzke nachádzala kuchynská 

váha s neautomatickou činnosťou značky Tchibo GmbH 356341 bez platného úradného 

overenia, pričom charakter predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie. V ponuke na predaj 

sa nachádzali 3 druhy koláčov, a to: Jahodový cheesecake s deklarovanou hmotnosťou 121g, 

Mandarínkovo-tvarohové rezy s deklarovanou hmotnosťou 92g a Mesačný koláč 

s deklarovanou hmotnosťou 104g. 

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, čím porušil § 4 

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

 

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

v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok. 

 

       Inšpektori SOI 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 nedostatku a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi 

konania  dňa 11.10.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.10.2018, 

ktoré prevzal dňa 11.10.2018. 

 

     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. 

 

     Zamestnankyňa účastníka konania Andrea H., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie 

kontrolného nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 31.07.2018 uviedla, 

že pri kontrole bola prítomná. Ďalej uviedla, že nedomeranie zapríčinila neúmyselne, 



reklamačný poriadok doplnila ešte počas kontroly – doniesol ho vedúci prevádzky. O kontrole 

bude informovať vedenie spoločnosti. 

 

     Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania nevyužil. 

 

     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 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. V rámci objektívnej 

zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. 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 2 

x 40 ml Vodka Absolut á 37,50 EUR/1 liter o 8 ml po zohľadnení tolerancie vznikla 

spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,30 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.  

 

      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. 

 

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

predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, porušením povinnosti 

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 



hmotnosti a porušením 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, práva  na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na uplatnenie 

reklamácie.  

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej 

miere, povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov 

o deklarovanej hmotnosti a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľov. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly 

vykonanej inšpektormi SOI dňa 31.07.2018 v prevádzke FUN CAFFÉ, Generála Svobodu 

7710/4, 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. Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici 

zákonnej sadzby a má zato, že pokuta uložená v tejto výške je, predovšetkým vzhľadom na 

závažnosť zistených nedostatkov, adekvátna. Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na 

všetky zákonom požadované kritériá; špecifiká konkrétneho prípadu; ako aj na proporcionalitu  

uloženej pokuty voči maximálnej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie 

povinnosti v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona uložiť.  

 

      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, to znamená 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/0250/03/2018                                                                  Dňa  24.10.2018 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 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   Jozef Hrlík - AGROSKLAD 

miesto podnikania   958 52 Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 17 

IČO   33 565 830 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 19.04.2018 v prevádzkarni 

Stavebniny Jozef Hrlík – AGROSKLAD, Žabokreky nad Nitrou 36, Žabokreky nad Nitrou, 

a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

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

nachádzalo dĺžkové meradlo – drevený meter bez platného úradného overenia, pričom 

charakter niektorých predávaných výrobkov vyžadoval jeho použitie, čím bol porušený 

§ 4 ods. 1 písm. a), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, 

pretože kontrolný nákup bol účtovaný v celkovej hodnote 1,44 EUR, namiesto správnej 

hodnoty 1,40 EUR, čím vznikol celkový rozdiel v hodnote 0,04 EUR v neprospech 

spotrebiteľa, nakoľko namiesto 1 kus Brúsny papier P40 á 0,50 EUR bol účtovaný 1 kus 

Brúsny papier P60 á 0,54 EUR, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. d), 

 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 5,40 EUR po 

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

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste  dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni 

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 19.04.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Stavebniny Jozef Hrlík – AGROSKLAD, 

Žabokreky nad Nitrou 36, Žabokreky nad Nitrou, ktorú prevádzkuje účastník konania Jozef 

Hrlík - AGROSKLAD, miesto podnikania 958 52 Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 

17, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

      Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v prevádzke sa nachádzal 1 kus drevený dĺžkový 

meter bez platného úradného overenia. V ponuke na predaj sa nachádzali reťaze, hadice, ktoré 

sa predávajú na dĺžku. 

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov 

o deklarovanej dĺžke. 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 SOI zistili, že do kontrolného nákupu v celkovej správnej 

hodnote 1,40 EUR, účtovanom v celkovej hodnote 1,44 EUR, bol namiesto 1 kus Brúsny papier 

P40 á 0,50 EUR účtovaný 1 kus Brúsny papier P60 á 0,54 EUR, čím vznikol rozdiel v hodnote 

0,04 EUR v neprospech spotrebiteľa. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 

Z. z. 

 

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

v celkovej hodnote 5,40 EUR po uplynutej dobe spotreby,  a to: 

 

- 1 kus dezinfekčný prostriedok proti plesniam a škodlivým mikroorganizmom 

v pivniciach a domoch ASANEX s obsahom aktívneho striebra 0,5l á 5,40 EUR 

Dátum výroby: 09.02.2017  

Dátum spotreby: Spotrebujte do 12 mesiacov odo dňa výroby. 

 

            Inšpektori SOI 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. 

 

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

nebol umiestnený reklamačný poriadok, v prevádzke sa nenachádzal. 

 

        Inšpektori SOI 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  09.10.2018, ktoré 

prevzal dňa 12.10.2018. 

 

       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. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.04.2018 

uviedol, že bol počas kontroly prítomný, k chybnému účtovaniu došlo jeho nepozornosťou. 

Ďalej uviedol, že reklamačný poriadok vypracoval a vyvesil v prevádzke ešte v priebehu 

kontroly a zistené nedostatky odstráni. 

 

       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 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, 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) 

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 dĺžke. V  prípade 

nezabezpečenia dĺžkového meradla s platným úradným overením  je spotrebiteľovi 

znemožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej dĺžky zakúpených výrobkov, resp. 

sťažené uplatnenie reklamácie na dodržanie dĺžky výrobkov  vo vzťahu k ich účtovanej cene.  

 

 Správny orgán vzal do úvahy, že z dôvodu nesprávneho účtovania ceny pri predaji 

výrobkov v prevádzke vznikla spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,04 EUR. 

 

           Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedeného výrobku po dátume spotreby 

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

vzniknúť ujma na majetku použitím 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. 

Ponechaním uvedeného výrobku po dátume spotreby v priamej ponuke na predaj mohlo dôjsť 

k ohrozeniu majetku spotrebiteľa, ktorému mohla vzniknúť škoda použitím výrobku po dobe 

spotreby. Kontrolou bolo nepochybne zistené, že účastník konania túto povinnosť porušil. 

  

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 v prípade porušenia povinnosti 

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

dĺžke; v prípade porušenia povinnosti predávajúceho správne účtovať ceny pri predaji 

výrobkov; v prípade porušenia povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný 

deň doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby; 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, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia. 

 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej dĺžke; povinnosť správne účtovať ceny pri 

predaji výrobkov; povinnosť stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň doby spotreby výrobky, 

ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby a povinnosť predávajúceho umiestniť 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako 

vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.04.2018 v prevádzke Stavebniny Jozef 

Hrlík – AGROSKLAD, Žabokreky nad Nitrou 36, Žabokreky nad Nitrou, účastník konania, 

ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená  na základe 

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

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 spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

v prevádzke sa nenachádzalo dĺžkové meradlo s platným úradným overením; skutočnosť, že 

z dôvodu nesprávneho účtovania ceny výrobku došlo k celkovému rozdielu v kontrolnom 

nákupe v hodnote 0,04 EUR v neprospech spotrebiteľa; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa 

nachádzal 1 druh výrobku po uplynutej dobe spotreby; skutočnosť, že v prevádzke absentoval 

reklamačný poriadok a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany 

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



povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 1 písm. d), § 

6 ods. 3 a § 18 ods. 1 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho 

prípadu (množstvo a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami) a proporcionalitu uloženej 

pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti 

môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú 

považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

      Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


