
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0217/03/2018                                                        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 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   PMD system, s.r.o. 

sídlo     018 41 Dubnica nad Váhom, Továrenská 4077/37  

IČO      50 350 021 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 28.06.2018 v prevádzke  Cyklo – predajňa Cyklostore.sk, 

Šoltésovej 1995, Trenčín, 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 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 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 559,30 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku, 

čím bol porušený § 13, 

 

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 eur 
 

 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

     Dňa 28.06.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori SOI) kontrolu v prevádzke 

Cyklo – predajňa Cyklostore.sk, Šoltésovej 1995, Trenčín, ktorú  prevádzkuje účastník konania PMD system, s.r.o., sídlo 

018 41 Dubnica nad Váhom, Továrenská 4077/37, ako predávajúci  (ďalej len účastník konania).   
 

       Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy 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 zákona č. 391/2015 Z. z.).  

 

     Inšpektori 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 zákona č. 250/2007 Z. z.). 
 



Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 559,30 

EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho, a to: 

 

 6 párov Športové ponožky CRAFT 1906061-430999, EAN 7318572893092 á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „98% POLYAMIDE, 2% ELASTANE“,  

 7 párov Športové ponožky CRAFT 1906061-900999, EAN 7318572893177 á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „98% POLYAMIDE, 2% ELASTANE“,  

 8 párov Športové ponožky CRAFT 1906061-619999, EAN 7318572893146 á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „98% POLYAMIDE, 2% ELASTANE“,  

 3 páry Cyklistické rukavice SPIUK Country 2016 red, EAN 8435409017823, Ref. GLXP16CR5 á 34,90 EUR 

s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% Poliuretano, 45% Nailon, 5% Poliéster“,  

 2 páry Cyklistické rukavice SPIUK XPLONG 2016, EAN 8435409018356, Ref. GLXP16LV4 á 34,90 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% Poliuretano, 45% Nailon, 5% Poliéster“,  

 2 páry Cyklistické rukavice SPIUK XPLONG 2016 Black, EAN 8435409018295, Ref. GLXP16LN4 á 34,90 EUR 

s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% Poliuretano, 45% Nailon, 5% Poliéster“. 

 

      Inšpektori 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. 
 

      Na základe zistenia nedostatku a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania  zaslané oznámenie 

o začatí správneho konania zo dňa 12.09.2018, 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 zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do elektronickej schránky 

účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa vrátila správnemu orgánu dňa 29.09.2018 

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 vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.06.2018 uviedol, že pri kontrole bol prítomný 

a nedostatky odstránia v čo najkratšom čase.  

 

       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 – odstránenie nedostatkov - 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) zákon 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 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 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, resp. 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 pred uzatvorením zmluvy o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

            Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že ponechaním 6 druhov výrobkov 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 

výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej uvádzanie 

v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.  

     Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom jazyku.  

 

    Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy 

spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne 

označený údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 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 pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a povinnosť 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

28.06.2018 v prevádzke Cyklo – predajňa Cyklostore.sk, Šoltésovej 1995, 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 s ohľadom na rozsah zistených nedostatkov 

a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu v danej výške, aj 

s ohľadom na proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie 

povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, za adekvátnu.  

 

        Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo nesplnenie zákonných 

povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti; skutočnosť, že v prevádzke nebol spotrebiteľ 

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

osobitným právnym predpisom; skutočnosti, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 

559,30 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard 

ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko predávajúci si neplnil povinnosť vyplývajúcu mu 

z kogentných ustanovení § 10a ods.1 písm. k) a § 13 citovaného zákona. Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici 

ustanovenej zákonnej sadzby, pričom pozitívne ohodnotil, že účastník konania dodatočne pristúpil k odstráneniu zistených 

nedostatkov. 

 

       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/0218/03/2018                                                        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 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   caasl s. r. o.  

sídlo        900 81 Šenkvice, Vinohradská 126  

IČO      47 513 195 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 28.06.2018 v prevádzke ZEAL FASHION – dámsky 

textil, Obchodné a nákupné centrum MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, Trenčín, a to:  

 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami 

podľa osobitného predpisu – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením a 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 nachádzali 2 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 156,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údajov o materiálovom zložení 

a bez údaju o povolenej nosnosti tašky, čím bol porušený § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami 

podľa osobitného predpisu – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, nakoľko v ponuke na 

predaj sa nachádzali 3 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 607,00 EUR s uvedením skratky označenia 

materiálového zloženia 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 5 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 344,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 

 

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 eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 28.06.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori SOI) kontrolu v prevádzke 

ZEAL FASHION – dámsky textil, Obchodné a nákupné centrum MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania caasl s. r. o., sídlo 900 81 Šenkvice, Vinohradská 126, ako predávajúci (ďalej len účastník 

konania).                                                                   

 

      Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 156,00 EUR, 

u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho, a to: 

 

 4 ks Dámske kabelkové vrecko ZEAL 00924 á 15,00 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údajov 

o materiálovom zložení a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 6 ks Dámska kabelka ZEAL 01048 á 16,00 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údajov 

o materiálovom zložení a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky. 

 

      Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 (ďalej len 

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

výrobkov etiketou a iným označením. 

 

 

       Inšpektori teda  zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok 

bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu a 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 a § 12 ods. 2 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 zákona č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 607,00 

EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho, a to: 

 

 17 ks Dámsky sveter (rozličné farby) ZEAL 00764 á 15,00 EUR bez údajov o materiálovom zložení, 

 7 ks Dámska bunda hnedá ZEAL art. 8686 á 32,00 EUR s uvedením skratky označenia materiálového zloženia: 

„100% PU (face), 87% VI (back), 13% ELA“, 

 4 ks Dámska bunda čierna ZEAL art. 8686 á 32,00 EUR s uvedením skratky označenia materiálového zloženia: 

„100% PU (face), 87% VI (back), 13% ELA“. 

 



    Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 (ďalej len 

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

výrobkov etiketou a iným označením. 

 

    Inšpektori teda  zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

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

 

     Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 

344,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho, a to: 

 

 1 ks Dámsky sveter šedý ZEAL 00764 á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% 

Bawelna, 50% Akryl“,  

 5 ks Dámske legíny maskáčové ZEAL 00057 á 16,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% 

Cotone, 5% Elastam“, 

 2 ks Dámske tričko ZEAL 00007 á 9,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „92% Cotone, 8% 

Elastan“, 

 3 ks Dámsky klobúk „Beautylife“ art. 01058 á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% 

Paper“, 

 3 ks Dámske šaty modré ZEAL 15-F 3417 á 22,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% 

Cotone“. 

 

      Inšpektori 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.  

 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania  zaslané 

oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 12.09.2018, 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 zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do elektronickej schránky 

účastníka konania). Účastník konania si zásielku aj napriek  upovedomeniu o uložení zásielky neprevzal. Zásielka sa 

vrátila správnemu orgánu dňa 29.09.2018 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. 

 

     Vedúca predajne účastníka konania Lívia Š. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.06.2018 uviedla, 

že pri kontrole bola prítomná a o kontrole bude informovať nadriadených.  

 

     Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom 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 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 ponechaním 2 druhov výrobkov v ponuke na predaj, ktoré boli bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údajov o materiálovom zložení a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, by mohlo 

dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávneho ošetrovania týchto výrobkov. Tieto informácie sú dôležité 

pre samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku. V dôsledku absencie týchto údajov by mohlo dôjsť k ohrozeniu 

majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho nevhodnej údržbe, resp. pri nadmernom zaťažení 

pri používaní.  

 

    Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených druhov textilných výrobkov v priamej ponuke na predaj 

spotrebiteľovi v dôsledku neuvedenia údajov o materiálovom zložení, v dôsledku uvádzania skratiek označenia 

materiálového zloženia a v dôsledku uvádzania 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 a rovnako k nesprávnej manipulácií so zakúpeným výrobkom pri jeho údržbe. Pri kúpe výrobku je pre 

spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej absencia, uvádzanie v cudzom 

jazyku alebo v skratke by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré 

materiály.    

     Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom jazyku.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade chýbajúcich návodov na ošetrovanie, resp. údržbu 

výrobku, v prípade chýbajúceho údaju o materiálovom zložení a v prípade chýbajúceho údaju o povolenej nosnosti, 

v prípade uvádzania skratky označenia materiálového zloženia a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, 

aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený materiálovým zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 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, práva na informácie a práva na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne 

označený informáciami podľa osobitného predpisu a povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o spôsobe použitia 

a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku priloženým písomným návodom a povinnosť 

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

boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

28.06.2018 v prevádzke ZEAL FASHION – dámsky textil, Obchodné a nákupné centrum MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 

426, 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 pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil  

najmä rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, preto uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby. Rozhodujúcimi 

skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov 

bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údajov o materiálovom zložení a bez údaju o povolenej nosnosti tašky; 

skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhov textilných výrobkov s uvedením skratky označenia 

materiálového zloženia a bez údajov o materiálovom zložení; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov 

textilných výrobkov s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku a rovnako skutočnosť, že nebol dodržaný 

minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. z dôvodu, že predávajúci si nesplnil 

povinnosti vyplývajúce mu z kogentného ustanovenia § 11 ods.1, § 12 ods. 2 a § 13 citovaného zákona. 

 

      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/0222/03/2018                                                                  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    veronikaIN fashion, s.r.o. 

sídlo   957 01 Bánovce nad Bebravou, Mlynská 629/2 

IČO    47 145 455 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 03.07.2018 v prevádzkarni VERONIKAIN Fashion Boutique, Mlynská 629/2, 

Bánovce nad Bebravou, a to: 

 
 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 nachádzalo 5 

druhov výrobkov v celkovej hodnote 350,00 EUR bez údajov o spôsobe údržby a bez údajov o materiálovom zložení, čím bol porušený § 

12 ods. 2, 
 

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  150,00 EUR  slovom  jednostopäťdesiat eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 03.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni VERONIKAIN 

Fashion Boutique, Mlynská 629/2, Bánovce nad Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania veronikaIN fashion, s.r.o., sídlo 957 01 Bánovce nad 

Bebravou, Mlynská 629/2, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

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

hodnote 350,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 
 4 kusy dámsky top kvetovaný „VERONIKAIN“ á 25,00 EUR bez údajov spôsobe údržby a bez údajov o materiálovom zložení, 

 4 kusy dámske legíny „VERONIKAIN“ (2 kusy zelené, 2 kusy oranžové) á 20,00 EUR bez údajov spôsobe údržby a bez údajov 

o materiálovom zložení,  

 2 kusy dámske legíny „VERONIKAIN“ (1 kus biele, 1 kus ružové) á 30,00 EUR bez údajov spôsobe údržby a bez údajov o materiálovom 

zložení, 

 1 kus dámska sukňa červená „VERONIKAIN“ á 50,00 EUR bez údajov spôsobe údržby a bez údajov o materiálovom zložení, 

 1 kus dámska sukňa fialová „VERONIKAIN“ á 60,00 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. 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  dňa 18.09.2018 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 03.07.2018 uviedol, že zistené nedostatky v čo najkratšom čase 

odstráni. 

 

http://www.slovensko.sk/


       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 – odstránenie zistených nedostatkov - 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, 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 neuvádzania 

údajov o materiálovom zložení výrobkov 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 nie sú spotrebiteľovi poskytnuté kompletné údaje o výrobku. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade chýbajúcich údajov spôsobe údržby a chýbajúcich údajov o materiálovom 

zložení 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 zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi 

o spôsobe údržby a informáciami podľa osobitného predpisu. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 03.07.2018 

v prevádzke VERONIKAIN Fashion Boutique, Mlynská 629/2, Bánovce nad Bebravou, 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 

nachádzalo celkom 5 druhov výrobkov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 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 kogentného ustanovenia 

§ 12 ods. 2 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (počet a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami 

v plnení informačných povinností) 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/0231/03/2018                                                       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 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   NPC BA-RE, s. r. o. 

sídlo   906 15 Košariská 170 

IČO    46 655 409 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 11.07.2018 pri prešetrení spotrebiteľského podania č. 329/2018 

v prevádzkarni Reštaurácia Chata Bradlo, Končiny 258, Brezová pod Bradlom, a to: 

 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť 

výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, pretože nápojový lístok sa v prevádzkarni nenachádzal 

a spoločný cenník bol umiestnený za pultom a nebol pre spotrebiteľa prístupný a viditeľný, čím bol porušení § 14, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, nakoľko na kontrolný nákup 

účtovaný v celkovej hodnote 4,70 EUR nebol vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladnice ani 

náhradný doklad o zaplatení, čím došlo k porušeniu § 16 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 číslo  372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške   650,00 EUR slovom  šesťstopäťdesiat  eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

     Dňa 11.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori SOI“) prešetrenie 

spotrebiteľského podania č. 329/2018 v prevádzkarni Reštaurácia Chata Bradlo, Končiny 258, Brezová pod Bradlom, ktorú 

prevádzkuje účastník konania NPC BA-RE, s. r. o., sídlo 906 15 Košariská 170, ako predávajúci (ďalej len „účastník 

konania“). 

         

     Spotrebiteľ v podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod číslom 329/2018 okrem iného uviedol, že si chcel 

objednať jedlo, avšak informácia o cene ponúkaného jedla ani jedálny lístok neboli k dispozícii. Ďalej spotrebiteľ uviedol, 

že objednávky sú účtované bez vydávania dokladu o zaplatení a bez použitia registračnej pokladnice.  

 

     V čase kontroly inšpektori SOI zistili, že v prevádzkarni nie je spotrebiteľ informovaný o cenách ponúkaných tovarov. 

Nápojový lístok sa v prevádzkarni nenachádzal a spoločný cenník bol umiestnený za obslužným pultom na mieste, ktoré 

nebolo pre spotrebiteľa prístupné a viditeľné. 

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania 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. 

 



       Z dôvodu overenia vydávania dokladu o kúpe vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný nákup a zistili, že na kontrolný 

nákup účtovaný v celkovej hodnote 4,70 EUR nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov ani náhradný doklad o zaplatení. 

Účtujúca čašníčka Oksana B. prijala platbu bankovou v nominálnej hodnote 5,00 EUR a správne vydala mincami v hodnote 

0,30 EUR, avšak doklad o kúpe nevydala v žiadnej forme. 

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, 

čím porušil § 16 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 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. 

 

      Čašníčka Oksana B., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 11.07.2018 uviedla, že je to asi ich posledná sezóna, reklamačný poriadok si ihneď vypracujú a doplnia. 

K cenníku uviedla, že počas kontroly ho umiestnili na viditeľné miesto, a to na pult. Ďalej uviedla, že nevydanie dokladu ju 

mrzí, pozabudla sa a už sa to nebude opakovať. 

 

      Účastník konania svoje právo vyjadriť sa v stanovenej lehote k zisteným nedostatkom nevyužil. 

 

       Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny  skutkový stav bol spoľahlivo 

preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie 

nápravy – odstránenie zistených nedostatkov - 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. Správny orgán 

neskúma úmysel v konaní kontrolovaného účastníka konania, 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. 

 

      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, že v prevádzkových priestoroch predávajúceho sa nenachádzal cenník tovarov, čo správny 

orgán považuje za nedostatok, následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene ponúkaných výrobkov. 

Ďalej správny orgán zohľadnil význam informácie o cene tovarov, nakoľko táto informácia je jednou z rozhodujúcich, ktoré 

http://www.slovensko.sk/


spotrebiteľ zvažuje pri kúpe tovarov, a ktorá môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho ekonomické správanie, nakoľko 

spotrebiteľ má právo na to, aby mohol ceny jednotlivých tovarov porovnať a zhodnotiť a na základe toho vykonať 

rozhodnutie o kúpe konkrétneho tovaru. 

 

     Správny orgán zohľadnil, že nevydaním dokladu o kúpe bolo porušené právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti 

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

 

      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 zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského podania, ktorého opodstatnenosť sa 

potvrdila. 

 

       Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti predávajúceho informovať 

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

vhodne sprístupniť, v prípade nevydania dokladu o kúpe výrobkov 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 a práva na ochranu ekonomických záujmov. 

 

 

    Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, 

ktorý spotrebiteľovi poskytuje služby, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov. Za 

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

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, povinnosť vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi dňa 11.07.2018 v prevádzkarni 

Reštaurácia Chata Bradlo, Končiny 258, Brezová pod Bradlom, 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 vzal do úvahy najmä následky 

porušenia povinnosti spočívajúce v možnom ohrození ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že im nie je poskytnutá 

informácie o cene predávaných výrobkov. Správny orgán ďalej zohľadnil skutočnosť, že inšpektorom SOI vystupujúcim 

v pozícii spotrebiteľa nebol na kontrolný nákup vydaný doklad o kúpe výrobkov a že na prevádzke absentoval reklamačný 

poriadok. 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 a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokuty pri 

spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade 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/0233/03/2018                                    Dňa 16.10.2018 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako 
príslušný správny orgán podľa  4 ods.l 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 

ukladá 

účastníkovi konania IMAKO s. r. o. 

sídlo 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2085/180 IČO 47 

020 971 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 12.07.2018 v prevádzke 



HOSTINEC PANELÁK, Rozkvet 2085/180, Považská Bystrica, a to: 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 3,90 EUR nebol vydaný 

doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP") ani náhradný doklad o 

zaplatení, čím bol porušený  16 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 

pokutu 

vo výške 500,00 EUR slovom päťsto eur 



Odôvodnenie 

Dňa 12.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI") kontrolu v prevádzke HOSTINEC PANELÁK, Rozkvet 2085/180, Považská Bystrica, 

ktorú prevádzkuje účastník konania IMAKO s. r. o., sídlo 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 

2085/180, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania"). 

Z dôvodu overenia vydávania dokladu o kúpe vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný 
nákup a zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 3,90 EUR nebol vydaný 
doklad o kúpe výrobkov ani náhradný doklad o zaplatení. Účtujúca čašníčka prijala platbu 
bankovkou v nominálnej hodnote 10,00 EUR a správne vydala mincami v hodnote 2 x 2,00 
EUR, 2x1,00 EUR a 1 x 0,10 EUR, avšak doklad o kúpe nevydala v žiadnej forme. 

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil  16 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."). 

Na základe zistenia nedostatku 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 žnem 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 Denisa H. ml., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie 
kontrolného nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 12.07.2018 uviedla, 



že bola počas kontroly prítomná. Ďalej uviedla, že doklad z ERP pozabudla vydať, v prevádzke 

pracuje len 3 dni a mrzí ju to. 

Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 12.07.2018 

uviedol, že opätovne poučí personál, aby vydával doklady o kúpe. 

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. V rámci 

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

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. 

Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že zo znenia  24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu 

pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne 

konanie o uložení pokuty aj v tomto prípade. 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 uzatváram 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 nevydaním dokladu o kúpe bolo porušené právo spotrebiteľa 

na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tento doklad je 

dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe 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 uplatnenie prípadnej reklamácie. 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o 
kúpe výrobkov. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 
12.07.2018 v prevádzke HOSTINEC PANELÁK, Rozkvet 2085/180, Považská Bystrica, 
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 zisteného 

nedostatku, 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. Nevydanie dokladu o kúpe výrobkov zhodnotil 

správny orgán ako závažnejší nedostatok, preto považuje uloženú pokutu 
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/0234/03/2018                                                        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 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   Gelateria, s.r.o. 

sídlo  911 01 Trenčín, Mierové nám. 13 

IČO   47 493 780 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 13.07.2018 v prevádzke 

PREDAJ ZMZLINY, Cukráreň – kaviareň PARIS, Mierové nám. 13, Trenčín, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 0,70 EUR nebol vydaný 

doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) ani 

náhradný doklad o zaplatení, čím bol porušený § 16 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  500,00 EUR slovom  päťsto eur 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 13.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) kontrolu v prevádzke PREDAJ ZMZLINY, Cukráreň – kaviareň PARIS, Mierové nám. 

13, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania Gelateria, s.r.o., sídlo 911 01 Trenčín, Mierové 

nám. 13, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   

      

       Z dôvodu overenia vydávania dokladu o kúpe vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný 

nákup a zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 0,70 EUR nebol vydaný 



doklad o kúpe výrobkov ani náhradný doklad o zaplatení. Predávajúci prijal platbu mincou 

v nominálnej hodnote 2,00 EUR a správne vydal, avšak doklad o kúpe nevydal v žiadnej forme.  

       

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil § 16 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.“). 

 

     Na základe zistenia nedostatku 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 13.07.2018 uviedol, 

že v deň kontroly mal veľmi ťažký deň, bolia ho zuby, dal si lieky od bolesti a nebol sústredený 

na prácu. Uviedol, že ho to mrzí a viac sa to už nezopakuje.  

 

 

     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. Skutočnosti 

uvádzané účastníkom konania v jeho vysvetlivke nemajú vplyv na vyvodenie zodpovednosti 

voči účastníkovi konania v rámci správneho konania. 

     Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že zo znenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. 

z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k 

uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo 

začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto prípade. 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.  

 

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 zohľadnil, že nevydaním dokladu o kúpe bolo porušené právo spotrebiteľa 

na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tento doklad je 

dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy.  

 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe 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 uplatnenie prípadnej reklamácie.  

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobkov. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

13.07.2018 v prevádzke PREDAJ ZMZLINY, Cukráreň – kaviareň PARIS, Mierové nám. 13, 

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. 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. Nevydanie dokladu o kúpe 

výrobkov zhodnotil správny orgán ako závažnejšie porušenie zákona, preto považuje uloženú 

pokutu 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/0247/03/2018                                                        Dňa  07.11.2018 

 

 
 

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 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   TIMTIM s.r.o. 

sídlo              908 41 Šaštín – Stráže, Novoveská 941  

IČO                 50 468 944  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 26.07.2018 v prevádzke 

Bufet, pekáreň TIMIPEK, Legionárska 771/6, Trenčín, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

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

nenachádzala váha s platným úradným overením, pričom charakter niektorých 

predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie, a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť 

kontrolný nákup, do ktorého bol zakúpený 1 ks Praclík slimák v hodnote 0,35 EUR 

s deklarovanou hmotnosťou 80 g a 1 ks Slimák tvarohový v hodnote 0,60 EUR 

s deklarovanou hmotnosťou 100 g, 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  200,00 EUR slovom  dvesto eur 
 

 



   

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 26.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Bufet, pekáreň TIMIPEK, Legionárska 771/6, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania TIMTIM s.r.o., sídlo 908 41 Šaštín – Stráže, Novoveská 941, 

ako predávajúci (ďalej len účastník konania).                                                                   
 

       Pri kontrole inšpektori zistili, že v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzala žiadna váha 

s platným úradným overením, pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje 

jej použitie, a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť kontrolný nákup. V prevádzke sa 

nachádzala iba kuchynská váha Silver Crest, model NR.HG00407F, ktorá nie je určeným 

meradlom. Do kontrolného nákupu bolo zakúpené:   

 1 x 80 g Praclík slimák á 0,35 EUR, u ktorého sa nedala vyhodnotiť správnosť účtovania 

z dôvodu, že v prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným overením,  

 1 x 100 g Slimák tvarohový á 0,60 EUR, u ktorého sa nedala vyhodnotiť správnosť 

účtovania z dôvodu, že v 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.). 
 

Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že prevádzke sa na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi nenachádzal 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 dňa 09.10.2018, 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 zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk 

do elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. 

Zásielka sa vrátila správnemu orgánu dňa 26.10.2018 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. 

 

      Predávajúca účastníka konania Oľga G. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo 

dňa 26.07.2018 uviedla, že bude informovať majiteľa.  

 

      Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom 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  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. Účastník konania porušil 

ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že nezabezpečil na prevádzkarni 

platne overené úradné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti, pri ktorej platné právne  

predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou overovacou značkou je 

povinnosťou každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla by mohli byť 

ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa, a to tým spôsobom, že určené meradlo by sa 

mohlo po dlhšom čase bez úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok 

nesprávne, nepresné meranie. 

 

     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 umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

hmotnosti 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 ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie. 

 

    K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti a povinnosť predávajúceho 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 26.07.2018 v prevádzke 

Bufet, pekáreň TIMIPEK, Legionárska 771/6, 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 zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo 

nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej 

nebezpečnosti; skutočnosť,  že v prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným 

overením, pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie; 

skutočnosť, že reklamačný poriadok sa v prevádzkarni nenachádzal a tiež skutočnosť, že 

nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 

Z. z., nakoľko predávajúci si neplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 4 

ods.1 písm. a) a § 18 ods. 1 citovaného zákona.  

 

 

 

     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/0272/03/2018                                                                  Dňa  07.11.2018 

 

 

 

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  FAST PLUS, spol. s r.o. 

sídlo  831 06 Bratislava, Na pántoch 18 

IČO   35 712 783 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 14.08.2018 v prevádzkarni PLANEO Elektro 

Trenčín, M. R. Štefánika 6833, Trenčín, a to: 

 

 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 nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej hodnote 224,84 EUR [5 kusov USB kľúč 

2.0 EMTEC 32GB Color Mix á 10,99 EUR; 6 kusov USB kľúč 2.0 EMTEC 16GB Color Mix  á 6,99 

EUR; 4 kusy USB kľúč 3.0/micro-USB EMTEC 32GB MOBILE&GO á 19,99 EUR; 2 kusy USB kľúč 

3.0/USB-typ C EMTEC 32GB DUOUSB-C á 23,99 EUR] s údajmi o spôsobe použitia v cudzom jazyku, 

čím bol porušený § 13, 

 

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  150,00 EUR  slovom  jednostopäťdesiat eur  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 14.08.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori SOI“) 

kontrolu v prevádzkarni PLANEO Elektro Trenčín, M. R. Štefánika 6833, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník 

konania FAST PLUS, spol. s r.o., sídlo 831 06 Bratislava, Na pántoch 18, ako predávajúci (ďalej len „účastník 

konania“). 

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

hodnote 224,84 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 



 5 ks USB kľúč 2.0 EMTEC 32GB Color Mix EAN 3126170110640 á 10,99 EUR s údajmi o spôsobe 

používania v cudzom jazyku, 

 6 ks USB kľúč 2.0 EMTEC 16GB Color Mix EAN 3126170110619 á 6,99 EUR s údajmi o spôsobe 

používania v cudzom jazyku, 

 4 ks USB kľúč 3.0/micro-USB EMTEC 32GB MOBILE&GO EAN 3126170129536 á 19,99 EUR  

s údajmi o spôsobe používania v cudzom jazyku, 

 2 ks USB kľúč 3.0/USB-typ C EMTEC 32GB DUOUSB-C EAN 3126170139528 á 23,99 EUR s údajmi 

o spôsobe používania v cudzom jazyku. 

 

Inšpektori 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. 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  22.10.2018, ktoré prevzal dňa 23.10.2018. 

 

       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. 

 

 

 Zodpovedný vedúci Patrik F. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 14.08.2018 uviedol, 

že bol pri kontrole prítomný, v priebehu kontroly doplnili označenie USB kľúčov nálepkami s údajmi v slovenčine. 

Ďalej uviedol, že bude o kontrole informovať vedenie spoločnosti. 

 

            Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 16.08.2018, ktoré bolo správnemu orgánu doručené 

elektronickou poštou, uviedol, že pri modeloch USB kľúča – USB kľúč 2.0 EMTEC 32GB color mix, USB kľúč 

2.0 EMTEC 16GB color mix, USB kľúč 3.0/micro USB EMTEC 32GB MOBILE GO a USB kľúč 3.0/USB-typ 

C EMTEC 32GB DUOUSBC – boli zistené nedostatky, nebol priložený návod v štátnom jazyku. Zistené 

nedostatky odstránili a k výrobkom bola doplnená informácia o spôsobe použitia v slovenskom jazyku. Vyššie 

uvedené nedostatky boli odstránené dňom 16.08.2018 a zároveň týmto dňom zaradili výrobky späť do 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 – odstránenie 

zistených nedostatkov - 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) 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 ponechaním 4 druhov výrobkov v priamej ponuke na 

predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o spôsobe používania v cudzom jazyku, nie 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa 

znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho nesprávnom používaní. 

 
      Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom jazyku. 

 

       

Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade uvádzania údajov o spôsobe používania 

v cudzom jazyku 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 

ekonomických záujmov a práva na informácie. 

 

      K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 

10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto 

povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 14.08.2018 v prevádzke PLANEO Elektro 

Trenčín, M. R. Štefánika 6833, Trenčín, 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, boli 

porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej 

nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 4 druhy výrobkov, 

u ktorých nebol žiadnym spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných informácií do štátneho 

jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 

250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 13 

citovaného zákona.  

Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu výrobkov so 

zistenými nedostatkami; následné promptné odstránenie nedostatkov po kontrole) 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/0253/03/2018                                                       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   Iveta Piešťanská 

miesto podnikania   956 36 Rybany 40 

IČO    46 873 660 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 18.07.2018 pri kontrole v prevádzkarni 

Reštaurácia & pizzéria „HAVANA“, Rybany 380, Rybany, a to: 

 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne onačený údajmi o miere alebo o množstve, nakoľko v čase kontroly nemalo v 

jedálnom lístku 31 druhov tovarov (jedál a príloh) v ponuke na predaj uvedený údaj 

o hmotnosti, respektíve objeme, čím bol porušený § 12 ods. 2, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

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

sprístupniť, pretože v čase kontroly nemal 1 druh jedla „Kapustnica, chlieb 0,3l“ 

nachádzajúci sa v ponuke na predaj uvedenú predajnú cenu, čím bol porušení § 14, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 9,40 EUR nebol vydaný doklad 

o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad o zaplatení, 

čím došlo k porušeniu § 16 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   600,00 EUR slovom  šesťsto  eur 
 

 



 

O d ô v o d n e n i e 
 

     Dňa 18.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) kontrolu v prevádzkarni Reštaurácia & pizzéria „HAVANA“, Rybany 380, Rybany, 

ktorú prevádzkuje účastník konania Iveta Piešťanská, miesto podnikania 956 36 Rybany 40, 

ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

         

      Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 31 

druhov tovarov (jedál a príloh), pri ktorých neobsahoval jedálny lístok Denné menu údaj o 

ich hmotnosti, respektíve objeme, a to: 

 

- kurací perkelt na smotane 
- cestovina 
- salámovo-syrový špíz 
- hranolky 
- tatárska omáčka 
- francúzske zemiaky s klobásou 
- čalamáda 
- belehradský brančový rezeň 
- varené zemiaky 
- bryndzové halušky, slaninka 
- chlieb 
- šalát s kuracím mäsom 
- syrový pizza chlieb 
- zapečené kuracie stehno so slaninou, syrom a smotanou 
- ryža 
- vyprážaný bravčový rezeň 
- zemiaková kaša 
- kyslá uhorka 
- hlivový perkelt na smotane 
- halušky 
- bravčový maďarský guláš 
- knedľa 
- vyprážané kuracie krídelká 3ks 
- kompót 
- zeleninový šalát s mozzarelou 
- pizza chlieb 
- kurací opačný rezeň 
- pečené zemiaky 
- bravčové karé na prírodno 
- volské oko 
- šopský šalát a nivou. 

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo o množstve. Tým porušil  

§ 12 ods. 2 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.“). 

 

     V čase kontroly inšpektori SOI zistili, že v prípade 1 druhu jedla nachádzajúceho sa 

v ponuke na predaj „Kapustnica 0,3l a chlieb“ nebola spotrebiteľom poskytnutá informácia o 

predajnej cene. 

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania 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. 

 

       Z dôvodu overenia vydávania dokladu o kúpe vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný 

nákup a zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 9,40 EUR, ktorého správna 

hodnota v zmysle cenovej evidencie bola 10,90 EUR, nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov 

ani náhradný doklad o zaplatení. Účtujúca čašníčka Veronika V. prijala platbu bankovou 

v nominálnej hodnote 10,00 EUR a  vydala mincami 1 x 0,50 EUR a 1 x 0,10 EUR, avšak 

doklad o kúpe nevydala v žiadnej forme. 

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil § 16 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 oznámení o začatí správneho konania zo dňa 09.10.2018 bol nesprávne uvedený počet 

tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj, ktoré nemali v jedálnom lístku Denné menu 

uvedený údaj o svojej hmotnosti alebo objeme, a to: 33 druhov tovarov, pričom správne má byť 

uvedené 31 druhov tovarov. V oznámení o začatí správneho konania bola rovnako nesprávne 

uvedená účtovaná hodnota kontrolného nákupu 10,90 EUR, pričom správne malo byť uvedené 

9,40 EUR. Správny orgán posúdil uvedené chyby ako zrejmé chyby v písaní a počítaní, ktoré 

odstránil uvedením správneho počtu tovar bez údaju o hmotnosti, resp. objeme v jedálnom 

lístku a uvedením správnej účtovanej hodnoty kontrolného nákupu v tomto rozhodnutí.  

 

 

      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. 

 

      Čašníčka Veronika V., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu, vo svojej 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.07.2018 uviedla, že doklad o kúpe nevydala 

len z toho dôvodu, že naň pozabudla. 

 

      Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 18.10.2018 uviedol, že berie na vedomie 

všetky nedostatky, ktoré boli zistené na prevádzke pri kontrole dňa 18.07.2018 a zároveň chce 

informovať SOI o vykonaní nápravných opatrení, ktoré boli realizované bezodkladne po 

kontrole. Účastník konania uviedol, že zabezpečili, aby výrobky v nápojovom a jedálnom 

lístku, ktoré predávajú boli zreteľne označené údajmi o miere a množstve. Tovar „Kapustnica, 



chlieb 0,33l“ ako aj ostatné polievky ako také sú riadne samostatne označené cenou v jedálnom 

lístku a aj na internetovej stránke. K nevydaniu dokladu o kúpe výrobkov účastník konania 

uviedol, že zamestnankyňa účastníka konania bola pri prijímaní do zamestnania riadne 

upovedomená o povinnosti vydania dokladu o kúpe výrobku z elektronickej registračnej 

pokladne, nakoľko sa tak nestalo, bol s danou zamestnankyňou rozviazaný pracovný pomer. 

Ďalej účastník konania uviedol, že dohliadne na to, aby sa to už neopakovalo. Vzhľadom na 

okamžité vykonanie nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov účastník konania prosí o 

prihliadnutie k nim pri určovaní výšky sankčného opatrenia.  

 

       Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny  

skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. 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 zistenie nedostatkov nespochybnil 

právne relevantným spôsobom. 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 kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje protiprávny 

stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že zo znenia § 

24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna povinnosť 

správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich 

z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto prípade. 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. 

 

 

      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, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 31 druhov tovarov – 

jedál a príloh, u ktorých nebol v jedálnom lístku Denné menu uvedený údaj o ich hmotnosti, 

čím účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ riadne 

informovaný o množstve ponúkaného tovaru. Neuvedením údaju o hmotnosti, ponúkaných 

tovarov je spotrebiteľovi znemožnené overenie si skutočnosti či predávajúci dodržal správnu 

hmotnosť jedál ako aj prípadné uplatnenie reklamácie na nedodržanú deklarovanú hmotnosť 

zakúpeného jedla. 

 

     Správny orgán vzal do úvahy, že spotrebiteľovi nebola poskytnutá informácia o cene 1 druhu 

jedla nachádzajúceho sa v ponuke na predaj, čo správny orgán považuje za nedostatok, 

následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene ponúkaného výrobku. Ďalej 

správny orgán zohľadnil význam informácie o cene tovarov, nakoľko táto informácia je jednou 



z rozhodujúcich, ktoré spotrebiteľ zvažuje pri kúpe tovarov, a ktorá môže podstatným 

spôsobom ovplyvniť jeho ekonomické správanie, nakoľko spotrebiteľ má právo na to, aby 

mohol ceny jednotlivých tovarov porovnať a zhodnotiť a na základe toho vykonať rozhodnutie 

o kúpe konkrétneho tovaru. 

 

     Správny orgán zohľadnil, že nevydaním dokladu o kúpe bolo porušené právo spotrebiteľa 

na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tento doklad je 

dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. 

 

       Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti 

predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne onačené údajmi o miere 

alebo o množstve, v prípade porušenia povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa 

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

vhodne sprístupniť a v prípade nevydania dokladu o kúpe 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 ekonomických záujmov. 

 

    Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol na skutočnosť, že 

účastník konania ako predávajúci, ktorý spotrebiteľovi ponúka výrobky, je povinný dodržiavať 

všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov. Za ich dodržiavanie zodpovedá 

objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. 

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním 

predávané výrobky boli zreteľne onačené údajmi o miere alebo množstve, povinnosť 

predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť 

výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť a povinnosť vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej 

inšpektormi dňa 18.07.2018 v prevádzkarni Reštaurácia & pizzéria „HAVANA“, Rybany 380, 

Rybany, 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 vzal do úvahy najmä následky porušenia povinnosti spočívajúce v možnom ohrození 

ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že im nie je poskytnutý informácia o hmotnosti 

alebo objeme jednotlivých tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj a tým, že nie je 

poskytnutá informácia o cene jedného z predávaných výrobkov. Správny orgán ďalej zohľadnil 

skutočnosť, že inšpektorom SOI vystupujúcim v pozícii spotrebiteľa nebol na kontrolný nákup 

vydaný doklad o kúpe výrobkov. 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 

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

za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokuty pri spodnej hranici 

zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade 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   Trenčíne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0257/03/2018                                                        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 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   MKMSHOP, s.r.o. 

sídlo   958 01 Partizánske, Sládkovičova 619/7  

IČO     50 281 356  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 09.08.2018 pri kontrole v prevádzke 

TOČENÁ ZMRZLINA, Predajný stánok pri Kauflande, Nábrežná 6, Prievidza, a to: 

  

- porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na prvý kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 1,00 EUR a ani na druhý 

kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 1,00 EUR neboli vydané doklady o kúpe 

výrobkov z elektronickej registračnej pokladne ani náhradné doklady o zaplatení, čím 

bol porušený § 16 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  500,00 EUR  slovom  päťsto eur  
 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 09.08.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke TOČENÁ ZMRZLINA, Predajný stánok pri Kauflande, Nábrežná 

6, Prievidza, ktorú prevádzkuje účastník konania MKMSHOP, s.r.o., sídlo 958 01 

Partizánske, Sládkovičova 619/7, ako predávajúci (ďalej len účastník konania). 



 

       Z dôvodu overenia dodržiavania zásad poctivosti predaja a vydávania dokladu o kúpe 

vykonali inšpektori dva kontrolné nákupy, do ktorých zakúpili: 

      Prvý kontrolný nákup: 

- 1 porcia Zmrzlina točená 90 g á 1,00 EUR. 

 

      Druhý kontrolný nákup: 

- 1 porcia Zmrzlina točená 90 g á 1,00 EUR. 

 

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

1,00 EUR a ani na druhý kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 1,00 EUR neboli 

vydané doklady o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani 

náhradné doklady o zaplatení. Inšpektori zaplatili za prvý kontrolný nákup euromincou 

v nominálnej hodnote 2,00 EUR a predávajúca účastníka konania Sabína L. správne vydala 

výdavok euromincou v nominálnej hodnote 1,00 EUR. Za druhý kontrolný nákup inšpektori 

zaplatili euromincou v nominálnej hodnote 1,00 EUR.   

 

        Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklady o kúpe výrobkov. Tým porušil § 16 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.). 

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí   správneho konania zo dňa  16.10.2018, 

ktoré prevzal dňa 18.10.2018. 

 

      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. 

 

      Dotknutá predávajúca účastníka konania Sabína L. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 09.08.2018 uviedla, že najskôr vydáva zmrzlinu, aby zákazník dlho nečakal 

a potom si vypýta danú sumu, čo v tomto prípade bolo 1 euro. Aby zákazník dlho nečakal, 

vybavila peniaze a rýchlo vydala 1 euro. Zmrzlinu podala zákazníkovi a než to stihla 

nablokovať, zákazník bol preč, takže to nablokovala dodatočne.  

 

     Inšpekčný záznam zo dňa 09.08.2018 bol v čase kontroly doplnený o vyjadrenie 

inšpektorov, v ktorom inšpektori uviedli, že trvajú na texte inšpekčného záznamu. Počas 

vykonávania kontrolného nákupu sa nevzdialili od stánku na viac než cca 1,5 m a doklady 

boli nablokované až cca. po 10 minútach od zaplatenia.  

 

     Účastník konania zaslal e-mailom na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj „písomnú námietku na vyjadrenie inšpektorov 

k písomnému stanovisku predavačky v zmrzlinovom stánku v Prievidzi pri Kauflande“ zo dňa 

10.08.2018.  

 

     Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 23.10.2018, ktoré bolo doručené správnemu 

orgánu dňa 24.10.2018 uviedol, že nesúhlasia s vyjadrením SOI, že porušili povinnosť 



predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. Prvý nákup sa konal o 13:07 hod. 

(doklad o kúpe prikladá v prílohe) a druhý nákup o 13:10 hod., ktorý si zobrali so sebou 

inšpektori. Pracovníčka im volala v čase 13:20 hod., kedy išli inšpektori spisovať záznam, 

a z toho dôvodu nemohol byť nablokovaný o 10 min. Pracovníčka navrhovala inšpektorom 

SOI urobenie predbežnej uzávierky a kontrolu peňazí, čo inšpektori SOI odmietli. Účastník 

konania na záver uviedol, že pracovníčka bola znovu poučená, ako má postupovať pri predaji 

ale nebol v tom žiadny úmysel, len v spokojnosti čo najskôr vybaviť zákazníka. 

 

     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 – opätovné 

poučenie zamestnanca - 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. Kontrolovaná osoba 

je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie do termínu uvedeného v záväznom pokyne. 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.   

 

    K podaným námietkam, správny orgán uvádza, že nakoľko „písomné námietky na 

vyjadrenie inšpektorov k písomnému stanovisku predavačky v zmrzlinovom stánku 

v Prievidzi pri Kauflande“, v ktorom účastník konania uplatnil námietky, neobsahovali 

podpisy osôb oprávnených konať za kontrolovaný subjekt, spoločnosť MKMSHOP, s.r.o. – 

podpisy konateľov spoločnosti, ktorí v zmysle údajov z Obchodného registra SR konajú 

v mene spoločnosti a podpisujú vždy dvaja konatelia, nemožno zaslanú e-mailovú správu 

považovať za námietku kontrolovaného subjektu, a teda nejde o písomne podanú námietku 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Na základe vyššie uvedeného správny orgán nevydal rozhodnutie o námietkach, 

o čom bol informovaný účastník konania Vyjadrením k zaslanej námietke zo dňa 16.08.2018.  

 

    K tvrdeniu dotknutej predávajúcej účastníka konania, že nevydala doklad z dôvodu, aby 

zákazník dlho nečakal a že zmrzlinu podala zákazníkovi a než to stihla nablokovať, zákazník 

bol preč, tak to nablokovala dodatočne, správny orgán uvádza, že uvedené tvrdenie nemá 

vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatok zistený v čase kontroly voči účastníkovi 

konania v rámci správneho konania. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. 

z. je povinnosťou účastníka konania vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so zákonom 

požadovanými náležitosťami (a to obchodným menom a miestom podnikania; adresou 

prevádzkarne; dátumom predaja; názvom a množstvom výrobku; cenou jednotlivého výrobku 

a celkovou cenou, ktorú spotrebiteľ zaplatil). V čase kontroly predávajúca účastníka konania 

nevydala na kontrolné nákupy doklady o kúpe v žiadnej forme. Doklad o kúpe výrobku je 

predávajúci povinný spotrebiteľovi ihneď po prijatí platby za zakúpený tovar vydať, a teda 

nielen zaevidovať prijatú tržbu v elektronickej registračnej pokladnici. Správny orgán na 



tomto mieste poukazuje aj na skutočnosť, že konaním účastníka konania bol porušený zákon 

č. 250/2007 Z. z., pričom porušenie povinnosti predávajúceho sa podľa tohto zákona poníma 

ako správny delikt. K naplneniu jeho skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia 

povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto 

zákonom. 

    Poškodenie spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej sankcii nie je obligatórnym 

znakom jeho skutkovej podstaty. Napriek tomu, treba zdôrazniť, že v tomto prípade bol 

spotrebiteľ na svojich právach konaním účastníka konania poškodený, konkrétne tým, že 

neboli vydané doklady o kúpe z ERP ani náhradné doklady o zaplatení ihneď po prijatí platby 

za zakúpený tovar. Zo znenia § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je 

uložená obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom 

porušení  

povinnosti vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty 

aj v tomto prípade. 

 

     Je potrebné osobitne zdôrazniť, že cieľom správneho konania nie je represia, ale prevencia. 

S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., množstvo a závažnosť 

zisteného nedostatku a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán musí sankciu 

uložiť tak, aby vo výške sankcie bola zohľadnená spoločenská nebezpečnosť zisteného 

porušenia zákona, ale na druhej strane aby ostala zachovaná preventívna funkcia sankcie. 

  

     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. 

 

     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 zohľadnil, že nevydaním dokladov o kúpe bolo porušené právo spotrebiteľa 

na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tieto doklady 

sú 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. Je základný dokument, 

ktorý predávajúci vyžaduje pri uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a slúži ako 

dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si 

spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom 

a o obsahu záväzkového vzťahu, a preto nevydanie dokladu o kúpe môže sťažiť spotrebiteľovi 

postup pri uplatňovaní jeho práv zo zodpovednosti za vady odpredaného tovaru. 

 

    Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade nevydania dokladu o kúpe 

výrobku 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 uplatnenie reklamácie. 

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobku so všetkými predpísanými náležitosťami. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly 

vykonanej inšpektormi SOI dňa 09.08.2018 v prevádzke TOČENÁ ZMRZLINA, Predajný 



stánok pri Kauflande, Nábrežná 6, Prievidza, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k 

vyššie uvedenému, preukázateľne porušil. 

 

      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 s ohľadom na rozsah  

zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici 

zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu v danej výške, aj s ohľadom na proporcionalitu 

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

porušenie povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, za adekvátnu. Pri ukladaní pokuty 

vzal správny  

orgán do úvahy všetky zákonné podmienky, pričom nevydanie dokladov o kúpe výrobku 

zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.    

 

       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.              

                                                     
 

 

 

 

 

 

 


