SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0305/03/2018

Dňa 09.01.2019

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 Marcela Kušnirová
miesto podnikania 018 51 Nová Dubnica, Jána Nerudu 419/9
IČO
35 360 178
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 05.09.2018 v prevádzke
TEXTIL APLAUSE, Mierové námestie 50/10, Nová Dubnica, 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, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 732,70 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 250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 05.09.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke TEXTIL APLAUSE, Mierové námestie 50/10, Nová Dubnica, ktorú
prevádzkuje účastník konania Marcela Kušnirová, miesto podnikania 018 51 Nová Dubnica,
Jána Nerudu 419/9, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).

Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 732,70 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:






4 ks Dámske rifle FARFALLINA Denim Collection á 25,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „70% cotone, cotton, baumwolle, 28% fibre
chimique, fibre chimiquer, fibra quimica, 2% elastan, elastane, elasthane“,
5 ks Dámske rifle bordové Goodies jeans á 21,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „62% cotton, cotone, baumwolle, 17% polyester, 19% viscose, 2%
elastan, elastane“,
4 ks Dámske rifle biele NOVE&NOVE Jeans Wear á 27,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „98% cotton, cottone, 2% elastam,
elastand“,
10 ks Pánske rifle HARPIA PURE DENIM á 20,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „85% cotton, 13% polyester, 2% spandex“,
10 ks Pánske rifle VINAM Denim Jeans á 19,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „70% cotton, 28% polyester, 2% spandex“.

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 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 17.12.2018, ktoré
prevzal dňa 27.12.2018.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.09.2018 uviedol,
že zistené nedostatky ho mrzia a v krátkom čase ich odstráni.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – 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) 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 5 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.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že 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 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 05.09.2018 v prevádzke TEXTIL APLAUSE, Mierové námestie 50/10,
Nová Dubnica, 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; skutočnosti, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov v celkovej
hodnote 732,70 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 kogentného ustanovenia § 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 represívnovýchovnú 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/0308/03/2018

Dňa 15.01.2019

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 KARAKAM s. r. o.
sídlo
972 01 Bojnice, Lány 1145/25
IČO
51 437 902
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 11.10.2018 v prevádzke
Reštaurácia ALEJ, Hurbanovo námestie 10, Bojnice, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v
kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 10,27 EUR, účtovanom
v celkovej hodnote 10,49 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného
nápoja 2x40 ml Becherovka 38% á 37,50 EUR/1 liter o 6 ml po zohľadnení tolerancie,
čím vznikol rozdiel v hodnote 0,22 EUR v neprospech spotrebiteľa, 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 priestoroch
prevádzky 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 400,00 EUR slovom štyristo eur

Odôvodnenie
Dňa 11.10.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Reštaurácia ALEJ, Hurbanovo námestie 10, Bojnice, ktorú

prevádzkuje účastník konania KARAKAM s. r. o., sídlo 972 01 Bojnice, Lány 1145/25, ako
predávajúci (ďalej len účastník konania).
Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup v celkovej správnej hodnote 10,27 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 10,49
EUR.
Inšpektori
zistili,
že
v
kontrolnom nákupe
nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml Becherovka 38% á 37,50 EUR/1 liter
o 6 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,22 EUR v neprospech
spotrebiteľa. Kontrola dodržiavania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických
nápojov bola vykonaná úradne overeným odmerným valcom č. 0516/321.06/10.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať
výrobky v správnej miere. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona. č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
V čase kontroly bolo ďalej zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umiestniť
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil § 18 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 17.12.2018, ktoré
prevzal dňa 03.01.2019.
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 čašníčka účastníka konania Janka Š. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 11.10.2018 uviedla, že pri kontrole bola prítomná a nedopatrením sa jej
podarilo naliať do pohárikov menej alkoholu ale do budúcnosti si dá pozor.
Ekonómka účastníka konania Ivana K. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo
dňa 11.10.2018 uviedla, že pri kontrole bol prítomná a so záznamom súhlasí. O vykonanej
kontrole a uložených záväzných pokynoch bude informovať vedenie spoločnosti a o spôsobe
nalievania alkoholu opätovne poučí svojich zamestnancov.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zistenému nedostatku nevyužil.
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 – opätovné
poučenie zamestnancov - 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. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie
povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá
aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma úmysel
v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav.
Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý
je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav
protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného nápoja
2x40 ml Becherovka 38% á 37,50 EUR/1 liter o 6 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,22 EUR. Uvedením konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
nebol umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý,
nakoľko prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde
možno reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere a v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva na ochranu
ekonomických záujmov a práva na uplatnenie reklamácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky
v správnej miere a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 11.10.2018 v prevádzke Reštaurácia ALEJ, Hurbanovo námestie 10,
Bojnice, 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. Pri ukladaní pokuty vzal správny
orgán do úvahy všetky zákonné podmienky, pričom nedodržanie správnej miery u odpredaného
nápoja zhodnotil ako závažnejšie porušenie zákona.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml
Becherovka á 37,50 EUR/1 liter o 6 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote
0,22 EUR v neprospech spotrebiteľa; skutočnosť, že v prevádzkarni sa nenachádzal reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 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.
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 represívnovýchovnú 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/0320/03/2018

Dňa 04.01.2019

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 ARTUP s.r.o.
sídlo
022 01 Čadca, 17. novembra 2270
IČO
47 416 939
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 07.11.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 710/2018 v prevádzke ĽUDOVKÁR – rozličný tovar, Centrum 14/19, Považská
Bystrica, a to:
-

-

-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň doby
spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, nakoľko
v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 16,10 EUR
po uplynutej dobe spotreby, čím bol porušený § 6 ods. 3,
pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku a údajmi o výrobcovi
alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 3
druhy výrobkov v celkovej hodnote 181,50 EUR bez označenia údajom o spôsobe
použitia a údržby výrobku a bez údajov o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo
dodávateľovi, 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 nachádzali 2 druhy textilných
výrobkov v celkovej hodnote 29,80 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku a 1 druh výrobku v celkovej hodnote 23,10 EUR s údajmi o spôsobe použitia a
bezpečnostnými upozorneniami v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13,
pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzke uviesť predpísané údaje, pretože v čase kontroly nebola prevádzka
označená menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, čím bol
porušený § 15 ods. 1 písm. b),

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 200,00 EUR slovom dvesto eur

Odôvodnenie
Dňa 07.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 710/2018 v prevádzke ĽUDOVKÁR – rozličný
tovar, Centrum 14/19, Považská Bystrica, ktorú prevádzkuje účastník konania ARTUP s.r.o.,
sídlo 022 01 Čadca, 17. novembra 2270, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 710/2018,
uviedol, že vo vyššie spomínanej prevádzke nevydávajú doklady o kúpe a chýba označenie
niektorých druhov tovaru.
Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 16,10 EUR, ktoré boli po uplynutí doby spotreby, a to:







1 ks voňavka Life in Motion 100 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018
2 ks voňavka OPTIMUM 100 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018
1 ks vôňa WHIM 50 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018
1 ks toaletná voda Rumba 100 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018
1 ks vôňa CHEN 5 50 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018
1 ks vôňa ESCLADA 50 ml á 2,30 EUR
Dátum výroby 01/2016
Dátum spotreby 01/2018

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho stiahnuť
výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň doby
spotreby z trhu. Tým porušil § 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy výrobkov
v celkovej hodnote 181,50 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:


26 ks skladací dáždnik KMX á 3,30 EUR bez označenia údajom o spôsobe použitia
a údržby výrobku a bez údajov o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi,




24 ks dáždnik á 3,30 EUR bez údajov o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo
dodávateľovi,
5 ks Ananás 5 LED na batérie NOWA á 3,30 EUR bez označenia údajom o spôsobe
použitia a údržby výrobku.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku
a údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona
č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 3 druhy výrobkov
v celkovej hodnote 52,90 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho,
a to:




2 ks Pánske nohavice SANTORY á 1,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% bomull, cotton“,
5 ks Pánske nohavice LS JEANS á 5,20 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% algodon, pamut, cotton“,
7 ks Kuchynská sada (škrabka, otvárač, luskáčik) á 3,30 EUR s bezpečnostnými
upozorneniami v cudzom jazyku: „attention (because knife edge sharp, whenusing
please have been careful ...“.

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.
Pri kontrole inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola označená menom
a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho na vhodnom a
trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 ods. 1 písm.
písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 17.12.2018, ktoré
prevzal dňa 20.12.2018.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 09.11.2018 uviedol, že s kontrolou bol
uzrozumený a nedostatky budú odstránené. Predavačky v tomto obchode mu tvrdia, že si plnia
svoje pracovné povinnosti, ktoré im náležia z pracovnej zmluvy. Toto sa mu deje stále dookola
s nekvalifikovanou pracovnou silou a na základe tohto zistenia je nútený v blízkej dobe
prevádzku zavrieť.

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.
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.
K tvrdeniu účastníka konania o dodatočnom uskutočnení nápravy, správny orgán uvádza,
že 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. 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.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov po dátume spotreby
v priamej ponuke na predaj mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa, ktorému mohla
vzniknúť škoda použitím výrobku po dobe spotreby. Výrobcom určené doby spotreby sú
ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobku, pre ktorý sú
ustanovené. Označenie doby spotreby je teda onačením doby použiteľnosti tých výrobkov,
ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v čase. Výrobca počas ním označenej doby spotreby
zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Po uplynutí doby
spotreby výrobok tieto vlastnosti stráca. Správny orgán vzal do úvahy, že výrobky boli po
dátume spotreby už dlhší čas.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke na
predaj spotrebiteľovi v dôsledku neoznačenia predávaných výrobkov údajom o výrobcovi
alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi a údajom o spôsobe použitia a údržby výrobku neboli
spotrebiteľovi poskytnuté informácie o ich údržbe, ktoré sú dôležité pre samotné rozhodnutie
o kúpe konkrétneho výrobku. Ponechaním 3 druhov výrobkov v ponuke na predaj, ktoré
boli bez údajov o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi a bez údajov o spôsobe
použitia a údržby, by mohlo dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávneho
použitia alebo údržby výrobkov a informácia o výrobcovi – značka výrobku môže pre
spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 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. V dôsledku uvádzania bezpečnostných upozornení

v cudzom jazyku, nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, by mohlo dôjsť k ohrozeniu
majetku z dôvodu nesprávnej manipulácie s výrobkom.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom
jazyku.
Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením predpísaných údajov na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzke boli porušené informačné povinnosti predávajúceho.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského
podania, ktoré sa čiastočne potvrdilo.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade ponechania uvedeného
výrobku po dátume spotreby v priamej ponuke na predaj, porušením povinnosti predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a
údržby výrobku a údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo dodávateľovi, v prípade
porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v §10a až § 12 zákona
o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a
v prípade porušenia povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne uviesť predpísané údaje 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 účastníka konania patrí povinnosť stiahnuť z trhu najneskôr v posledný deň
doby spotreby výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, povinnosť
predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi
o spôsobe použitia a údržby výrobku a údajmi o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo
dodávateľovi, povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12
zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka a povinnosť predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť
predpísané údaje. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej dňa 07.11.2018
v prevádzke ĽUDOVKÁR – rozličný tovar, Centrum 14/19, 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. Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do
úvahy najmä závažnosť porušenia povinnosti, charakter nedostatku a skutočnosť, že zo strany
účastníka konania došlo dodatočne k odstráneniu zisteného nedostatku, a preto uložil správny
orgán pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby.

Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú 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/0324/03/2018

Dňa 09.01.2019

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 Jozef Žácky – T E X T I L
miesto podnikania 913 05 Štvrtok 21
IČO 30 871 476
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 14.11.2018 pri kontrole v prevádzkarni
Textil Jozef Žácky, Janka Palu 169/11A, Nemšová, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho pri predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe
použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku,
priloženým písomným návodom a pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený 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, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica
Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení, nakoľko
v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov výrobkov – kabeliek v celkovej hodnote
287,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia, resp. bez údajov o materiálovom zložení a bez
údaju o povolenej nosnosti výrobku (kabelky), 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 – Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa
zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady
96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení, pretože v ponuke na predaj sa nachádzal 1
druh výrobku v celkovej hodnote 344,00 EUR s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia, čím bol porušený § 12 ods. 2,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby jeho zamestnanci
v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo
odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, nakoľko v čase kontroly nemala predávajúca

žiadne označenie alebo odev, ktorý by ju odlišoval od spotrebiteľov, čím bol porušený
§ 15 ods. 3,
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 250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 14.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Textil Jozef Žácky, Janka Palu 169/11A, Nemšová,
ktorú prevádzkuje účastník konania Jozef Žácky – T E X T I L, miesto podnikania 913 05
Štvrtok 21, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 287,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti,
a to:
-

3 kusy kabelka STYLE: HB-021 á 14,00 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia: „100% PU“,
1 kus kabelka 448-MH á 14,00 EUR bez údajov o materiálovom zložení,
1 kus kabelka HB-035 á 18,50 EUR s uvedením skratky označenia materiálového
zloženia: „100% PU“,
3 kusy kabelka SR-5340 á 18,00 EUR s uvedením skratky označenia materiálového
zloženia: „100% PU“,
3 kusy kabelka art: 4129-BB á 18,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu (všetky symboly pre ošetrovanie boli preškrtnuté) a bez údaju o povolenej
nosnosti, bez údajov o materiálovom zložení,
2 kusy kabelka art: 2373-BB á 18,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu (všetky symboly pre ošetrovanie boli preškrtnuté) a bez údaju o povolenej
nosnosti,
3 kusy kabelka A 9127-2A á 22,00 EUR bez uvedenia percentuálnych podielov
materiálového zloženia a s uvedením skratky označenia použitého materiálu: „PU,
NYLON“.

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, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pri
predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné
s ohľadom na povahu výrobku priloženým písomným návodom a porušil povinnosť
predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami

podľa osobitného predpisu. 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 „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh
výrobku v celkovej hodnote 344,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:
-

8 kusov pánska koženková bunda (5 kusov béžová a 3 kusy šedá) á 43,00 EUR
s uvedením skratky označenia materiálového zloženia: „Shel: 52% PU, 48% poliester,
polyester. Lining: 100% poliester“.

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, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení.
Inšpektori SOI 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.
Ďalej inšpektori SOI pri kontrole zistili, že predavačka Štefánia K. nemala žiadne
označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľa.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom,
mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. Tým porušil § 15 ods. 3 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 17.12.2018, ktoré
prevzal dňa 21.12.2018.
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.
Predavačka Štefánia K. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa
14.11.2018 uviedla, že bola pri kontrole prítomná a o zistených nedostatkoch bude informovať
majiteľa.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 27.12.2018 uviedol, že v prvom rade sa
chce ospravedlniť za vzniknuté nedostatky uvedené v inšpekčnom zázname zo dňa 14.11.2018
na prevádzke Janka Palu 169/11A v Nemšovej. Uviedol, že označenie zamestnanca a údaje
uvedené v skratke na koženkových bundách boli ihneď po kontrole odstránené. Kabelky boli
po kontrole stiahnuté z predaja a po doplnení údržby a použitia, zloženia a označenia materiálu
a povolenej nosnosti vrátené do predaja, pričom za nedostatky sa ešte raz ospravedlňuje.
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. K skutočnostiam uvedeným vo vyjadrení
účastníka konania zo dňa 27.12.2018 správny orgán uvádza, že 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 neskúma úmysel
v konaní kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo
zistený. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti
objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase
kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi
predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
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 v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 287,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez údaju
o povolenej nosnosti výrobku (kabelky) a s uvedením skratky označenia materiálového
zloženia, respektíve bez údajov o materiálovom zložení, pričom neposkytnutím údajov
o spôsobe ošetrovania alebo údržby a údaju o povolenej nosnosti výrobku by mohlo dôjsť ku
škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávnej údržby predmetného výrobku
a k poškodeniu výrobku v dôsledku jeho nadmernej záťaže. V dôsledku uvedenia údaju
o materiálovom zložení v skratke, respektíve neuvedenia údajov o materiálovom zložení by
mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku
svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe
textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou
z najpodstatnejších, ktoré zvažuje a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne
v súvislosti s údržbou výrobku. Jej absencia by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví
spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním 1 druhu výrobku v celkovej hodnote
344,00 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvedenia údaju
o materiálovom zložení v skratke mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe
výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre
spotrebiteľa. Pri kúpe obuvi je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou
z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej uvedenie v skratke by mohla viesť k negatívnym
následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán vzal do úvahy, že v čase kontroly nemal personál žiadne označenie alebo
odev, ktoré by ho odlišovalo od spotrebiteľov, aby spotrebiteľ vedel rozpoznať zamestnanca
pre prípadné informovanie sa.

Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neposkytnutia návodov
o spôsobe ošetrovania, respektíve údržby výrobku, údaju o povolenej nosnosti výrobkov
(kabeliek) a neoznačenia výrobkov údajmi o materiálovom zložení, prípadne označenia
výrobkov údajmi o materiálovom zložení v skratke a v prípade nezabezpečenia povinnosti
predávajúceho, aby jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so
spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa 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 pri predaji informovať
spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu
výrobku, priloženým písomným návodom; povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby
predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu a porušenie
povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú
do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.
Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontrol vykonaných inšpektormi SOI dňa 14.11.2018
v prevádzkarni Textil Jozef Žácky, Janka Palu 169/11A, Nemšová, 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 v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo 7 druhov výrobkov (kabeliek),
u ktorých absentovali návody na ošetrovanie, respektíve údržbu, údaj o povolenej nosnosti,
údaje o materiálovom zložení, resp. údaje o materiálovom zložení boli uvedené v skratke; 1
druhy výrobku, u ktorého bol údaj o materiálovom zložení uvedený v skratke; skutočnosť, že
predavačka nemala označenie ani odev, ktorý by ju odlišoval od spotrebiteľa a tiež skutočnosť,
že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007
Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení §
11 ods. 1, 12 ods. 2 a § 15 ods. 3 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká
konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými nedostatkami) a proporcionalitu
uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie
povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici zákonnej sadzby,
ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívnovýchovnú 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/0328/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Lacnea Slovakia, s. r. o.
sídlo 916 24 Horná Streda 619
IČO 44 110 219
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 26.07.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 440/2018 v prevádzke Mäsiarstvo u Urbánka, Nám. Sv. Anny 15, Trenčín, a to:
-

pre porušenie zákazu stanoveného predávajúcemu ukladať spotrebiteľovi povinnosti
bez právneho dôvodu, keď vykonaným kontrolným nákupom účtovaným v celkovej
hodnote 3,90 EUR bolo zistené, že predavačka odoprela inšpektorom SOI
vystupujúcim v postavení spotrebiteľa odpredať tovar predávaný na množstvo
v požadovanom množstve – 100 g Maďarskej Pick. Herz salámy á 23,89 EUR/1 kg
a odpredala im len 88 g Maďarskej Pick. Herz salámy, pričom v ponuke na predaj sa
nachádzali 2 druhy balení Maďarskej Pick. Herz salámy, a to väčšie (neotvorené)
balenie s hmotnosťou 1200 g a menšie (otvorené) balenie s hmotnosťou 400g, čím bol
porušený § 4 ods. 2 písm. a),

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 150,00 EUR slovom jednostopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 26.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie prešetrenie
spotrebiteľského podania č. 440/2018 v prevádzke Mäsiarstvo u Urbánka, Nám. Sv. Anny 15,

Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania Lacnea Slovakia, s. r. o., sídlo 916 24 Horná
Streda 619, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č.
440/2018, uviedol, že v predajni Mäsiarstvo u Urbánka požiadal o narezanie 100 g Maďarskej
Pick. Herz. Salámy, pričom predavačka mu odmietla túto gramáž odpredať s odôvodnením, že
musí zobrať 200 g. Ďalej predavačka uviedla, že ak majú uvedenú salámu v balení 1 kg, tak
môže rezať rôzne množstvá, ale ak majú menšie balenia, tak musí zobrať najmenej 200 g tovaru.
Inšpektori SOI vystupujúci v pozícii spotrebiteľa požadovali v čase kontroly dňa 26.07.2018
do kontrolného nákupu zakúpenie 4 kusov Špekáčikov á 3,99 EUR/ 1 kg a 100 g Maďarskej
Pick. Herz salámy á 23,89 EUR/ 1 kg. V ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy balení
uvedenej značky salámy, a to väčšie balenie s hmotnosťou 1200 g, ktoré bolo v čase kontroly
neotvorené a menšie balenie s hmotnosťou 400 g, ktoré bolo otvorené. Obsluhujúca predavačka
odmietla inšpektorom SOI odpredať 100 g Maďarskej Pick. Herz salámy, pričom
argumentovala skutočnosťou, že majú na prevádzke 2 druhy balení uvedenej značky salámy.
Na otázku inšpektora SOI či nemôže narezať požadované množstvo 100g Maďarskej Pick. Herz
salámy z väčšieho (neotvoreného) balenia predavačka toto odmietla a ponúkla narezanie
z menšieho (otvoreného) balenia uvedenej značky salámy, avšak len s hmotnosťou 88 g
z dôvodu dokrájania množstva salámy nachádzajúceho sa v otvorenom balení.
Do kontrolného nákupu boli z vyššie uvedeného dôvodu zakúpené:
- 452 g Špekáčiky á 3,99 EUR/ 1 kg a
- 88 g Maďarská Pick. Herz saláma á 23,89 EUR/ 1 kg.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz stanovený predávajúcemu
ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.
z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.01.2019, ktoré
účastník konania prevzal dňa 07.01.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.07.2018 zodpovedná vedúca
Anna M. uviedla, že súhlasí.
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.
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 zákazu stanoveného predávajúcemu ukladať
spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, konkrétne tým, že v prípade výrobku
predávaného na množstvo, t. j. výrobku, ktorý nie je balení a meria alebo váži sa v prítomnosti
spotrebiteľa, odmietol inšpektorom SOI vystupujúcim v postavení spotrebiteľa odpredať
požadovaný vážený výrobok v hmotnosti 100 g a odpredal im požadovaný vážený výrobok
v inej menšej hmotnosti, pričom však mal v ponuke na predaj predmetný vážený výrobok (nové
neotvorené balenie vystavené na predajnej ploche). Uvedeným konaním predávajúci zúžil
rozsah práv priznaný zo zákona spotrebiteľom. Predávajúci v zmysle § 4 ods. 3 druhá veta
zákona č. 250/2007 Z. z. nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený
alebo inak pripravený na predaj.
Správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že kontrola bola vykonaná na základe
spotrebiteľského podania, ktorého opodstatnenosť sa kontrolou potvrdila.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade porušenia zákazu
stanoveného predávajúcemu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu 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.
K zákazom stanoveným zákonom pre predávajúceho patrí zákaz ukladať spotrebiteľovi
povinnosti bez právneho dôvodu. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 26.07.2018 v prevádzke Mäsiarstvo u Urbánka, Nám. Sv. Anny 15,
Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne
porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená v zákonnej,
spodnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú vzhľadom k rozsahu
protiprávnej činnosti. Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty zohľadnil najmä rozsah
zisteného nedostatku a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute,
ktorú správny orgán za porušenie vyššie uvedených povinností môže uložiť. Rozhodujúcimi
skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky postihu, boli porušenie

práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonného zákazu predávajúceho, špecifiká konkrétneho prípadu
(kontrola vykonaná na základe spotrebiteľského podania) a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný
minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si
predávajúci porušil zákaz vyplývajúci mu z kogentného ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a)
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 a zákazy 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 represívnovýchovnú 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/0329/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Juraj Blaško - DUGO
miesto podnikania 914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 144/60
IČO
33 179 280
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 28.08.2018 v prevádzke Odevy – textil
„MOMENT“, T. G. Masaryka 24, Trenčianske Teplice, 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 textilných
výrobkov v celkovej hodnote 157,55 EUR s údajom o materiálovom zložení v cudzom
jazyku, čím bol porušený § 13,
pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzky uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka
označená obchodným menom predávajúceho, čím bol porušený § 15 ods. 1 písm. a),

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 200,00 EUR slovom dvesto eur

Odôvodnenie
Dňa 28.08.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Odevy – textil „MOMENT“, T. G. Masaryka 24, Trenčianske
Teplice, ktorú prevádzkuje účastník konania Juraj Blaško – DUGO, miesto podnikania 914 51
Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 144/60, 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 zákon č. 250/2007 Z. z.).
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 157,55 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:







1 ks Dámska mikina na zips „sweettissima“ Art 81807-6 á 26,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“,
1 ks Dámska mikina na zips „sweettissima“ Art 81806-5 á 26,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“,
1 ks Dámske šaty „new collection italy“ Art 8734 á 17,95 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“,
1 ks Dámske šaty „new collection italy“ Art 8734 á 17,95 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „94% cotton, 6% elastico“,
2 ks Dámske šaty „LStar®“ Art 2072 á 24,95 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% tencel“,
1 ks Dámske šaty „made in italy“ Art 87112F-M á 17,95 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastam“.

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.
Pri kontrole inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola označená
obchodným menom predávajúceho.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho na vhodnom a
trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 ods. 1 písm.
a) zákona č. 250/2007 Z. z.

Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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 28.08.2018 uviedol,
že uvedené 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 nedostatkov
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) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo
spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom 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 do úvahy, že ponechaním 6 druhov textilných výrobkov v priamej
ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálom 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 vzal do úvahy, že neuvedením predpísaných údajov na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzky boli porušené informačné povinnosti predávajúceho.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, 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, v prípade
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku a v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho uviesť predpísané údaje na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky
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 pred uzavretím zmluvy
jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené
v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka a povinnosť predávajúceho uviesť predpísané údaje na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 28.08.2018 v prevádzke Odevy – textil „MOMENT“, T. G. Masaryka 24,
Trenčianske Teplice, 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 nebol spotrebiteľ žiadnou formou informovaný
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným právnym predpisom; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 6

druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol zabezpečený preklad vyššie uvedených
informačných povinností do štátneho jazyka; skutočnosť, že prevádzka nebola označená
obchodným menom predávajúceho a rovnako skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny
štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. z dôvodu, že predávajúci
si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 13 a §
15 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici
ustanovenej zákonnej sadzby, pričom pozitívne ohodnotil, že účastník konania dodatočne
pristúpil k odstráneniu zistených nedostatkov.
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 represívnovýchovnú 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/0330/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Ladislav Mišún – IN DESIGN
miesto podnikania 017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 191
IČO 34 971 009
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 06.09.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 586/2018 vykonaného v prevádzke Bránové systémy IN DESIGN, Kukučínova 191,
Považská Bystrica, a to:
-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom, nakoľko reklamácia garážovej brány rozmer
404 x 226 cm v prevedení drevo, povrchová úprava OSMO LM 016, koľajnicový
systém Flexi Force, typ motora Sommer Aperto LX (výrobok v zmysle dodacieho listu
s číslom zákazky 04/D/2016 namontovaný predávajúcim dňa 09.05.2017) s popisom
vád – praskliny na povrchu brány a separácia medenej lišty na spodnej strane brány –
uplatnená spotrebiteľom M. G. dňa 09.08.2017 telefonicky a formou MMS správy
a následne dňa 02.07.2018 písomne, nebola zo strany predávajúceho vybavená do 30
dní od jej uplatnenia, čím bol porušený § 18 ods. 4,
pre porušenie povinnosti predávajúceho viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju
na požiadanie orgánu dozoru na nazretie, nakoľko v čase kontroly nebola predložená
evidencia reklamácií a jej vedenie nebolo zo strany predávajúceho preukázané ani
dodatočne, čím bol porušený § 18 ods. 10,

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,- EUR slovom päťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 06.09.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 586/2018 v prevádzke Bránové systémy IN
DESIGN, Kukučínova 191, Považská Bystrica, ktorú prevádzkuje Ladislav Mišún – IN
DESIGN s miestom podnikania 017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 191 (ďalej len
„účastník konania“).
V podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 586/2018, spotrebiteľ M. G.
uviedol, že dodávateľ (t. j. účastník konania) garážovej brány opakovane nereagoval na výzvy
na odstránenie vád, ktoré spotrebiteľ uplatnil vo forme reklamácie. Ďalej uviedol, že v polovici
mesiaca august 2018 mu účastník konania zaslal uznanie reklamácie e-mailom a aj písomne
poštou, pričom uznal reklamáciu v plnom rozsahu a uviedol, že na odstraňovaní vád začne
pracovať, avšak do dňa podania podnetu zostal nečinný.
Spotrebiteľ k svojmu podnetu zaslal nasledovné kópie písomnosti:
- dodací list zo dňa 09.05.2017 ku garážovej bráne rozmer 404 x 226 cm v prevedení
drevo, povrchová úprava OSMO LM 016, koľajnicový systém Flexi Force, typ motora
Sommer Aperto LX , číslo zákazky 04/D/2016
- printscreen vykonanej platby – záloha za garážovú bránu zo dňa 25.02.2016 v sumu
1950,00 EUR,
- printscreen vykonanej platby – doplatok – garážová brána zo dňa 11.05.2017 v sume
764,00 EUR,
- list zo dňa 02.07.2018 – reklamácia garážovej brány,
- list zo dňa 08.08.2018 - odpoveď na reklamáciu od účastníka konania.
V čase kontroly bol prítomný účastník konania, ktorý inšpektorom SOI k predmetnej
reklamácii predložili nasledovné písomnosti:
- dodací list zo dňa 09.05.2017,
- výpis z bankového účtu účastníka konania za obdobie od 01.01.2016 do 29.02.2016 –
prijatie platby v sume 1950,00 EUR dňa 25.02.2016,
- potvrdenie o zrealizovaní transakcie v sume 764,00 EUR zo dňa 11.05.2017 od
spotrebiteľa s uvedením informácie pre príjemcu: doplatok – garážová brána,
- e-mailová správa zo dňa 27.01.2018 od spotrebiteľa s urgenciou odstránenia vád
brány, prílohu tvoria fotografie vád,
- list zo dňa 02.07.2018 od spotrebiteľa M. G. – reklamácia garážovej brány,
- list zo dňa 08.08.2018 od účastníka konania adresovaný spotrebiteľovi M. G. –
odpoveď na reklamáciu
Inšpektori SOI pri kontrole zistili, že spotrebiteľ zaslal dňa 27.01.2018 predávajúcemu emailovú správu, v ktorom spotrebiteľ poukázal na skutočnosť, že v auguste 2017 uplatnil
telefonicky (dňa 09.08.2017) reklamáciu vád dodanej garážovej brány, ktorú doplnil zaslaním
MMS správy (dňa 11.08.2017). Následne uplatnil spotrebiteľ dňa 02.07.2018 reklamáciu
písomne s popisom vád dodanej garážovej brány: praskliny na povrchu brány a separácia
medenej lišty na spodnej strane brány. Inšpektori SOI zistili, že účastník konania reklamáciu
uplatnenú spotrebiteľom dňa 09.08.2017 telefonicky žiadnym spôsobom nevybavil
a reklamáciu opätovne uplatnenú listom zo dňa 02.07.2018 (urgenciu odstránenia vád
garážovej brány) nevybavil. Inšpektori SOI zistili, že účastník konania síce zaslal spotrebiteľovi
dňa 08.08.2018 odpoveď, v ktorej uviedol, že na základe vykonanej obhliadky uznáva
reklamáciu v plnom rozsahu a dôjde k oprave poškodenej brány, avšak reklamáciu žiadnym

spôsobom nevybavil, teda nepreukázal vybavenie tejto reklamácie v zákonom stanovenej 30dňovej lehote od jej prijatia predávajúcim.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vybaviť
reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom.
Tým porušil § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že účastník konania nevedie evidenciu o
reklamáciách, nakoľko táto nebola zo strany účastníka konania na požiadanie predložená v čase
kontroly ani následne.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho viesť
evidenciu o reklamáciách so zákonom predpísanými náležitosťami (údaj o dátume uplatnenia
reklamácie, údaj o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, údaj o poradovom čísle dokladu
o uplatnení reklamácie) a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Tým porušil §
18 ods. 10 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 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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 dôvodom konania, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 06.09.2018
uviedol, že vzhľadom k naplneným kapacitám vo výrobe sa žiaľ nepodarilo zaradiť predmetnú
reklamáciu do výroby. Uviedol, že s ohľadom na kapacitné možnosti vie klientovi zagarantovať
demontáž, opravu a montáž brány do 31.10.2018, o čom bude upovedomený aj klient. Uviedol,
že z dôvodu neznalosti zákona nemal založenú evidenciu reklamácií, dosiaľ neriešil žiadnu
reklamáciu na svoje výrobky. Po dnešnej skúsenosti si evidenciu reklamácií bude viesť aj
s príslušnými dokladmi.
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. K vyjadreniu účastníka konania pokiaľ ide
o nevedenie evidencie o reklamáciách, že o tejto povinnosti z dôvodu neznalosti zákona
nevedel, pričom dosiaľ neriešil žiadnu reklamáciu na svoje výrobky a po vykonaní kontroly
začne viesť evidenciu o reklamáciách, správny orgán uvádza, že z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI ako aj s dokladov predložených spotrebiteľom k prešetrovanému podaniu
jednoznačne vyplýva, že spotrebiteľ uplatnil dňa 09.08.2017 a následne dňa 02.07.2018
reklamáciu vád garážovej brány, ktorú účastník konania v postavení predávajúceho
nezaevidoval. Uplatnenie predmetných reklamácií pritom účastník konania sám v čase výkonu
kontroly potvrdil, preto bolo povinnosťou účastníka konania v zmysle § 18 ods. 10 zákona č.
250/2007 Z. z. predmetné reklamácie riadne zaevidovať v evidencii o reklamáciách. Správny
orgán ďalej uvádza, že dodatočné uskutočnenie nápravy – zavedenie evidencie o reklamáciách

po vykonaní kontroly - 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, to je 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 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 predávajúci porušil povinnosť vybaviť reklamáciu výrobku
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pod vybavením reklamácie sa v zmysle §
2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním
opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením
primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie, a to v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote. Správny orgán zohľadnil následky
protiprávneho konania, ktorými je porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní povinnosti
predávajúceho vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
spotrebiteľom. Nedodržaním tejto povinnosti účastník konania zúžil rozsah práv spotrebiteľa
priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ bol tým, že ním reklamované vady
zakúpeného výrobku neboli riadne a včas odstránené, prípadne nedošlo k vybaveniu
uplatnených reklamácií iným zákonným spôsobom, ukrátený na svojich právach, nakoľko
nemohol riadne používať zakúpený výrobok.
Správny orgán vzal do úvahy aj tú skutočnosť, že účastník konania porušil povinnosť viesť
evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať predpísané údaje, a to aj údaje o dátume
a spôsobe vybavenia reklamácie, a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.
Spôsobom vybavenia reklamácie sa pritom v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z.
rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku,
vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Zápis o konkrétnej reklamácii v evidencii
o reklamáciách môže slúžiť ako dôkazový materiál, aké stanovisko zaujal účastník konania
k reklamácií spotrebiteľa v prípade uplatnenia si svojho práva prostredníctvom súdu.
Správny orgán zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského podania,
ktoré sa potvrdilo.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že porušením povinnosti predávajúceho
vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom a
porušením povinnosti predávajúceho viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na

požiadanie orgánu dozoru na nazretie 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.
K povinnostiam účastníka konania patrí povinnosť predávajúceho vybaviť reklamáciu
výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a povinnosť predávajúceho viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Tieto
povinnosti, ako vyplýva z prešetrenia spotrebiteľského podania č. 586/2018 vykonaného pri
kontrole dňa 06.09.2018 v prevádzke Bránové systémy IN DESIGN, Kukučínova 191,
Považská Bystrica, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému
preukázateľne porušil.
Správny orgán pokladá za potrebné uviesť, že zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie
je účastník konania sankcionovaný za to, že nebol dodržaný procesný postup pri vybavovaní
reklamácie požadovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. Vyriešenie otázky, ako účastník konania
rozhodne o prijatej reklamácii, je v kompetencii samotného predávajúceho, SOI do procesu
rozhodovania nezasahuje. Účastník konania je však povinný vybaviť každú reklamáciu
zákonom požadovaným spôsobom.
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.
za porušenie povinností 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
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.
Pri určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona
č. 250/2007 Z. z, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a závažnosť zisteného protiprávneho
konania, spočívajúce v porušení zákonom chránených práv spotrebiteľa.
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; a tiež skutočnosť, že
nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z.
z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 18
ods. 4 a § 18 ods. 10 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho
prípadu (druh a hodnotu reklamovaného výrobku, čas trvania protiprávneho konania, keď
spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku dňa 09.08.2017 a následne dňa 09.08.2017, pričom
tieto neboli vybavené do dňa konania kontroly 06.09.2018 žiadnym spôsobom)
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.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú 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/0331/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Tibor Harag
miesto podnikania 971 01 Prievidza, Matice slovenskej 18
IČO 43 594 972
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 19.10.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 623/2018 v prevádzkarni Pizzeria PEPPERONI, Matice slovenskej 18, Prievidza,
a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v hygienicky nezávadných
obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku,
pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci,
nakoľko v čase kontroly vykonali inšpektori SOI kontrolný nákup, do ktorého
telefonicky objednali jedlo – 1 porcia Pizza č. 23 RUSTICA 520g á 5,10 EUR (+
donáška v Prievidzi á 0,50 EUR), ktoré doručil pracovník rozvozu na adresu Ul. A.
Sládkoviča 8, Prievidza, pričom bolo zistené, že predávajúci účtoval pri telefonickej
objednávke s následným dovozom jedla poplatok za zabalenie jedla v hodnote 0,40
EUR, čím bol porušený § 17,
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 300,00 EUR slovom tristo eur

Odôvodnenie
Dňa 19.10.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 623/2018 v prevádzkarni Pizzeria PEPPERONI,
Matice slovenskej 18, Prievidza, ktorú prevádzkuje účastník konania Tibor Harag, miesto

podnikania 971 01 Prievidza, Matice slovenskej 18, ako predávajúci (ďalej len „účastník
konania“).
Spotrebiteľ v podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod číslom 623/2018
uviedol, že si telefonicky z ponuky uvedenej na webovej stránke www.pepperoni.sk objednal
pizzu na donášku, pričom na tejto stránke uvádza predávajúci informáciu o poplatku za obal na
jedlo 0,35 EUR. Ďalej uviedol, že pri donáške pizze obdržal spolu s krabicou pokladničný
doklad, na ktorom bola uvedená položka Balné do krabice na pizzu 0,40 EUR.
Za účelom prešetrenia spotrebiteľského podania a dodržiavania zásad statočnosti pri predaji
vykonali inšpektori SOI telefonicky objednávku jedla s adresou doručenia A. Sládkoviča 8,
Prievidza. Inšpektori SOI, vystupujúci v postavení spotrebiteľa, objednali do kontrolného
nákupu 1 porciu pizze č. 23 RUSTICA 520g á 5,10 EUR. Zamestnanec účastníka konania
Lukáš N. doručil objednané jedlo na dohodnuté miesto a vydal na kontrolný nákup účtovaný
v celkovej hodnote 6,00 EUR doklad z elektronickej registračnej pokladnice č. 00011/02498.
Inšpektori SOI zistili, že účastník konania do kontrolného nákupu účtoval aj poplatok za
zabalenie jedla v hodnote 0,40 EUR, ktorý bol na vydanom doklade o kúpe uvedený ako „1ks
BALNE DO KRABICE NA PIZZU“. Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania pri
objednávke jedla prostredníctvom telefónu s následným dovozom účtuje spotrebiteľom
poplatok za balenie jedla.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať
výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to
vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza
predávajúci, čím porušil § 17 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 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.10.2018
uviedol, že bol počas kontroly prítomný. Uviedol, že mu bolo vytýkané, že účtuje krabicu na
pizzu, čiže obal ale on už dlhšiu dobu účtuje službu „Balné do krabice“, aj v kase má uvedené
pod kolónkou služba a nie obalové materiály. Uviedol, že súhlasí, že na internetovej stránke má
zastarané ceny, ktoré nesúhlasia, pričom rozdiel je tam 5 centov, pričom je tam takisto
označenie „krabica na pizzu“ a nie „Balné do krabice na pizzu“, čo je chyba. Uviedol, že tieto
nedostatky ihneď odstráni.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. K vyjadreniu účastníka konania, že už dlhšiu
dobu účtuje službu „Balné do krabice“ a nie obalové materiály, správny orgán uvádza, že
v zmysle § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný predávať výrobky v hygienicky

nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha
výrobku, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.
V zmysle citovaného ustanovenia je predávajúci povinný v prípade predaja výrobkov – jedál
s ich následným dovozom spotrebiteľovi zabaliť jedlá do hygienicky nezávadných obalov
a zároveň je povinný znášať náklady vynaložené jednak na obalový materiál, ako aj činnosť
zabalenia jedla. Na základe vykonaného kontrolného nákupu v čase kontroly dňa 19.10.2018
inšpektori SOI spoľahlivo a presne zistili, že účastník konania účtuje v prípade predaja jedla
s následným dovozom spotrebiteľovi poplatok za zabalenie jedla v hodnote 0,40 EUR.
Uvedenú skutočnosť účastník konania potvrdil aj vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo
dňa 19.10.2018.
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 zohľadnil, že z dôvodu účtovania nákladov na zabalenie jedál pri predaji
jedla prostredníctvom rozvozu bol spotrebiteľ poškodzovaný na svojich právach, nakoľko si
predávajúci účtoval poplatok za zabalenie jedla, ktorý je povinný sám znášať. Poskytnutie
hygienicky nezávadného obalu a vykonanie činnosti jeho zabalenia pri predaji jedla
prostredníctvom rozvozu a donášky, kedy nedochádza ku konzumácii jedla priamo
v prevádzkovej jednotke predávajúceho, je zároveň nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo
objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Správny orgán zároveň vzal do
úvahy, že z dôvodu účtovania poplatku za zabalenie jedla pri rozvoze a donáške objednaného
jedla spotrebiteľovi došlo k vzniku rozdielu v kontrolnom nákupe o 0,40 EUR v neprospech
spotrebiteľa.
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 predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých
obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na obalový materiál
a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci 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.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky
v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje
povaha výrobku, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.10.2018
v prevádzke Pizzeria PEPPERONI, Matice slovenskej 18, Prievidza, účastník konania, ako
predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť za
porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66400 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 a nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov. Správny orgán
prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o č. 250/2007 Z. z., vyjadrený v § 3
ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na ochranu ekonomických
záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Správny orgán po
zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj
po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu
k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil
k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom uloženú pokutu považuje 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 represívnovýchovnú 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/0332/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 EMKO, s.r.o.
sídlo
913 33 Horná Súča 1059
IČO
36 313 246
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 19.10.2018 pri kontrole ambulantného
predaja Kopaničiarsky jarmok 2018, Stánok „Trenčianska medovina“, Ul. Generála M. R.
Štefánika, Stará Turá, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku,
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 1,00 EUR nebol vydaný
doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad 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

Odôvodnenie
Dňa 19.10.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu ambulantného predaja Kopaničiarsky jarmok 2018, Stánok „Trenčianska
medovina“, Ul. Generála M. R. Štefánika, Stará Turá, ktorú prevádzkuje účastník konania
EMKO, s.r.o., sídlo 913 33 Horná Súča 1059, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Z dôvodu overenia dodržiavania zásad poctivosti predaja a vydávania dokladu o kúpe
vykonali inšpektori kontrolný nákup, do ktorého zakúpili:
-

0,1 l Medovina á 10,00 EUR/1 l.

Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 1,00 EUR nebol
vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani
náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za tovar euromincou v nominálnej hodnote
2,00 EUR a účtujúci účastník konania správne vydal výdavok euromincou v nominálnej
hodnote 1,00 EUR.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad 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 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 06.01.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.10.2018
uviedol, že súhlasí so zápisom.
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.

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 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. 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 svojich 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
ambulantného predaja Kopaničiarsky jarmok 2018, Stánok „Trenčianska medovina“, Ul.
Generála M. R. Štefánika, Stará Turá vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.10.2018, 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 dokladu o kúpe výrobku
zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú 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/0334/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 SNH TRADE s.r.o.
sídlo
956 41 Uhrovec, Alexandra Dubčeka 125/33
IČO
51 804 808
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 20.11.2018 v prevádzke
Spodná bielizeň – pyžama „RH LINGERIE“, Palackého 13, 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, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 1340,20 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

Odôvodnenie
Dňa 20.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Spodná bielizeň – pyžama „RH LINGERIE“, Palackého 13,
Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania SNH TRADE s.r.o., sídlo 956 41 Uhrovec,
Alexandra Dubčeka 125/33, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).

Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 1340,20 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:







5 ks Dámska spodná bielizeň – podprsenka „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART V38420 á
29,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Polyamide – 55%,
Cotton – 25%, Elastane – 20%“,
4 ks Dámska spodná bielizeň – nohavičky „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART V38455 á
13,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Polyamide – 70%,
Cotton – 10%, Elastane – 20%“,
6 ks Dámska spodná bielizeň – nohavičky „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART V38442 á
15,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Polyamide – 70%,
Cotton – 10%, Elastane – 20%“,
34 ks Dámska spodná bielizeň – podprsenka „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART V54124
(Biela – 22 ks, Čierna – 12 ks) á 27,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „Polyamide – 90%, Elastane – 10%“,
3 ks Dámska spodná bielizeň – nohavičky červené „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART
V32141 á 12,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Polyamide
– 70%, Cotton – 10%, Elastane – 20%“,
4 ks Dámska spodná bielizeň – nohavičky béžové „V.O.V.A.“ LINGERIE, ART
V37442 á 17,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Polyamide
– 70%, Cotton – 10%, Elastane – 20%“.

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 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 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 05.01.2019.
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.
Predavačka účastníka konania Ľubomíra F. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu
zo dňa 20.11.2018 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 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.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že 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 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 20.11.2018 v prevádzke Spodná bielizeň – pyžama „RH LINGERIE“,
Palackého 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. 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; skutočnosti, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej
hodnote 1340,20 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 kogentného ustanovenia § 13
citovaného zákona.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú 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/0335/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Eva Zaťková
miesto podnikania 972 48 Horná Ves 317
IČO
37 227 041
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 20.11.2018 v prevádzke
„Motorest Hájniková žena“, Horná Ves 379, Horná Ves, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v
kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 4,15 EUR, účtovanom
v celkovej hodnote 4,20 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného
nápoja 1x40 ml Borovička Spišská 40% á 25,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení
tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,05 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol
porušený § 4 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzky uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka
označená miestom podnikania fyzickej osoby, čím bol porušený § 15 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v priestoroch
prevádzky 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 250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 20.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke „Motorest Hájniková žena“, Horná Ves 379, Horná Ves, ktorú
prevádzkuje účastník konania Eva Zaťková, miesto podnikania 972 48 Horná Ves 317, ako
predávajúci (ďalej len účastník konania).
Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup v celkovej správnej hodnote 4,15 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 4,20
EUR.
Inšpektori
zistili,
že
v
kontrolnom nákupe
nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40 ml Borovička Spišská 40% á 25,00 EUR/1
liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,05 EUR v neprospech
spotrebiteľa.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať
výrobky v správnej miere. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona. č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
Pri kontrole inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola označená miestom
podnikania predávajúceho.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho na vhodnom a
trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 ods. 1 písm.
a) zákona č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v 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 zo dňa 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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 čašníčka účastníka konania Petra B., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie
kontrolného nákupu, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 20.11.2018 uviedla,
že pri kontrole bola prítomná, so záznamom súhlasí a nedoliatie spôsobila neúmyselne v snahe
čo najrýchlejšie obslúžiť zákazníka.

Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 20.11.2018
uviedol, že pri kontrole bol prítomný, so záznamom súhlasí a nedostatky odstránia a opätovne
poučí personál o správnosti nalievania.
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 a opätovné poučenie zamestnancov - 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. 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 tvrdeniu dotknutej čašníčky účastníka konania, že nedoliatie spôsobila neúmyselne
v snahe čo najrýchlejšie obslúžiť zákazníka, správny orgán uvádza, že uvedené tvrdenie nemá
vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatky zistené v čase kontroly voči účastníkovi
konania v rámci správneho konania. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
250/2007 Z. z. je povinnosťou účastníka konania predávať výrobky v správnej miere. V čase
kontroly bolo preukázané, že nebola dodržaná deklarovaná miera o 2 ml po zohľadnení
tolerancie. 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 nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40 ml Borovička
Spišská 40% á 25,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel
v hodnote 0,05 EUR v neprospech spotrebiteľa, prevádzka nebola označená miestom
podnikania predávajúceho a v prevádzke sa nenachádzal reklamačný poriadok. 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.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného nápoja
1x40 ml Borovička Spišská 40% á 25,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,05 EUR. Uvedením konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením predpísaných údajov na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzky boli porušené informačné povinnosti predávajúceho.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko
prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde možno
reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho uviesť predpísané údaje na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky 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 ekonomických záujmov, práva na informácie a práva na uplatnenie reklamácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej
miere, povinnosť predávajúceho uviesť predpísané údaje na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 20.11.2018 v prevádzke „Motorest Hájniková žena“, Horná Ves 379,
Horná Ves, 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 nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40 ml
Borovička Spišská 40% á 25,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol
rozdiel v hodnote 0,05 EUR v neprospech spotrebiteľa; skutočnosť, že prevádzka nebola
označená miestom podnikania predávajúceho; skutočnosť, že v prevádzkarni sa nenachádzal
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi a tiež skutočnosť, že
nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z.
z., nakoľko predávajúci si neplnil povinnosť vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 4 ods.
1 písm. a), § 15 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 1 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 represívnovýchovnú 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/0336/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Andrea Švecová
miesto podnikania 914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 121/3
IČO
44 573 162
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 20.11.2018 pri kontrole v prevádzke
Módne odevy Marilyn, Kúpeľná 15, Trenčianske Teplice, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku,
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 20,00 EUR nebol vydaný
doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad 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

Odôvodnenie
Dňa 20.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Módne odevy Marilyn, Kúpeľná 15, Trenčianske Teplice, ktorú
prevádzkuje účastník konania Andrea Švecová, miesto podnikania 914 51 Trenčianske Teplice,
Štvrť SNP 121/3, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Z dôvodu overenia dodržiavania zásad poctivosti predaja a vydávania dokladu o kúpe
vykonali inšpektori kontrolný nákup, do ktorého zakúpili:
-

1 x Dámska kabelka á 15,00 EUR,
1 x Dámsky šál á 5,00 EUR.

Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 20,00 EUR nebol
vydaný doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani
náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za tovar eurobankovkami v nominálnej
hodnote 2 x 10,00 EUR a účtujúci predávajúci účastníka konania Pavol D. nevydal doklad
o kúpe výrobkov z ERP ani náhradný doklad o zaplatení.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad 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 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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.
Dotknutý predávajúci účastníka konania Pavol D. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 20.11.2018 uviedol, že pri kontrole bol prítomný a doklady sa snaží vydávať
pravidelne ale teraz sa mu to stalo z dôvodu vybaľovania nového tovaru a osobných problémov,
nakoľko má chorého člena rodiny a mysľou je stále na telefóne. Nestalo sa to úmyselne.
Dotknutý predávajúci účastníka konania Pavol D. vo svojom vyjadrení zo dňa 20.11.2018,
ktoré bolo doručené správnemu orgánu dňa 22.11.2018 uviedol, že čestne prehlasuje, že
nevydanie dokladu nebolo úmyselné. Má chorú mamu a myšlienkami je u nej a aj po tejto
kontrole išiel za ňou.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zistenému nedostatku 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. 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 tvrdeniam dotknutého predávajúceho účastníka konania, že nevydal doklad z dôvodu
vybaľovania nového tovaru a osobných problémov, 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 zamestnanec účastníka konania
nevydal na kontrolný nákup doklad o kúpe v žiadnej forme. 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 nebol
vydaný doklad o kúpe z ERP ani náhradný doklad o zaplatení. 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 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. 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 svojich 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 20.11.2018 v prevádzke Módne odevy Marilyn, Kúpeľná 15, Trenčianske
Teplice, 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 dokladu o kúpe výrobku
zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú 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/0338/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Branislav Brisuda -BKB
miesto podnikania 957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 1194/76
IČO
34 476 202
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 21.11.2018 v prevádzke Spodné prádlo
TERKA, Jesenského 567/15, Bánovce nad Bebravou, 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 9 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 141,30 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku, čím bol porušený § 13,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so
všetkými predpísanými údajmi, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej
hodnote 22,40 EUR bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval správne obchodné
meno predávajúceho „Branislav Brisuda – BKB“, ale nesprávne obchodné meno
„Branislav Brisuda“, čím bol porušený § 16 ods. 1 písm. a),
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 200,00 EUR slovom dvesto eur

Odôvodnenie
Dňa 21.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Spodné prádlo TERKA, Jesenského 567/15, Bánovce nad
Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania Branislav Brisuda –BKB, miesto podnikania
957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 1194/76, 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 zákon č. 250/2007 Z. z.).
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 141,30 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:










1 ks Dámske tielko „BELINAY®“ á 5,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „50% modal, 40% cotton, 10% lycra“,
1 ks Nátelník „BELINAY®“ á 5,20 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „50% modal, 40% cotton, 10% lycra“,
3 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 5822 á 7,40 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, cotton, 5% elastan, elastane“,
2 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 590863 á 14,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, cotton, 5% elastan, elastane“,
1 ks Pánske boxerky PIERRE CARDIN PC/A207 á 7,60 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „48% cotone, cotton, baumwolle, 10% elastan, 42%
polyester“,
1 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 591063 á 7,60 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, cotton, 5% elastan, elastane“,
3 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 5820 á 8,10 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, cotton, 5% elastan, elastane“,
3 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 12AMDI05416S á 8,10 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, cotton, 5% elastan, elastane“,
2 ks Pánske boxerky „DIADORA“ ART: 5774 á 7,40 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastane“.

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.
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote
22,40 EUR bol vydaný doklad o kúpe výrobku č. *0001 z elektronickej registračnej pokladne
(ďalej len ERP), ktorý neobsahoval správne obchodné meno predávajúceho „Branislav Brisuda
– BKB“, ale nesprávne obchodné meno „Branislav Brisuda“.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými údajmi, čím porušil § 16 ods.
1 písm. a) zákona číslo 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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 Katarína B. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu
zo dňa 21.11.2018 uviedla, že oznam o ARS doplnila v čase kontroly a ostatné nedostatky
priebežne odstránia.
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. 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) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.

Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo
spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom 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 do úvahy, že ponechaním 9 druhov textilných výrobkov v priamej
ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálom 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 tiež zohľadnil, že vydaním dokladu o kúpe tovaru, ktorý neobsahoval správne
obchodné meno predávajúceho, bolo porušené právo spotrebiteľa na uplatnenie prípadnej
reklamácie, nakoľko tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Doklad o kúpe
výrobku je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za
vady a zároveň je dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi predávajúcim
a spotrebiteľom. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom a o obsahu
záväzkového vzťahu, a preto neuvedenie predpísaných údajov na tomto doklade môže sťažiť
spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady odpredaného
tovaru. Neuvedením vyššie uvedeného údaju na doklade o kúpe predávajúci vytvoril reálny
predpoklad vzniku možnosti neúspešného uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, 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, v prípade
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku a v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so všetkými predpísanými údajmi
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, práva na informácie a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy
jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt

alternatívneho riešenia sporov, povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené
v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka a povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so
všetkými predpísanými údajmi. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 21.11.2018 v prevádzke Spodné prádlo TERKA, Jesenského 567/15,
Bánovce nad Bebravou, 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 nebol spotrebiteľ žiadnou formou informovaný
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným právnym predpisom; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 9
druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol zabezpečený preklad vyššie uvedených
informačných povinností do štátneho jazyka; skutočnosť, že na kontrolný nákup účtovaný
v celkovej hodnote 22,40 EUR bol vydaný doklad o kúpe, ktorý neobsahoval správne obchodné
meno predávajúceho „Branislav Brisuda – BKB“, ale nesprávne obchodné meno „Branislav
Brisuda“ a rovnako skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa
garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. z dôvodu, že predávajúci si nesplnil povinnosť
vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k), § 13 a § 16 ods. 1 písm. a)
citovaného zákona. Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici ustanovenej zákonnej
sadzby, pričom pozitívne ohodnotil, že účastník konania dodatočne pristúpil k odstráneniu
zistených nedostatkov.
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 represívnovýchovnú 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/0341/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Lucia Prášilová
miesto podnikania 018 64 Košeca, Hlavná ulica 441/23
IČO
51 900 548
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 23.11.2018 v prevádzke
Reštaurácia LUČIANO, Košecká 839/43, Ilava, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve, nakoľko v čase kontroly nemalo v
jedálnom lístku 8 druhov tovarov v ponuke na predaj uvedenú hmotnosť, respektíve
objem, čím bol porušený § 12 ods. 2,
 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 250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 23.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Reštaurácia LUČIANO, Košecká 839/43, Ilava, ktorú prevádzkuje

účastník konania Lucia Prášilová, miesto podnikania 018 64 Košeca, Hlavná ulica 441/23, ako
predávajúci (ďalej len účastník konania).
Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa v jedálnom lístku nachádzalo 8
druhov tovarov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:









Dresing cesnakový á 0,60 EUR, bez údajov o jeho hmotnosti, resp. objeme,
Tatárska omáčka á 0,60 EUR, bez údajov o jej hmotnosti, resp. objeme,
Kečup á 0,60 EUR, bez údajov o jeho hmotnosti, resp. objeme,
Bylinkový dresing á 0,60 EUR, bez údajov o jeho hmotnosti, resp. objeme,
Sladké chilli á 0,60 EUR, bez údajov o jeho hmotnosti, resp. objeme,
2 ks Netradičné jablkové palacinky (tajomstvo kuchyne) ... s vôňou škorice á 2,70 EUR,
bez údajov o ich hmotnosti,
2 ks Palacinky s džemom/nutelou, šlahačkou a tofife topic á 2,40 EUR, bez údajov o ich
hmotnosti,
2 ks Tvarohovo - makové palacinky s omáčkou z lesného ovocia á 3,40 EUR, bez
údajov o ich hmotnosti.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o miere alebo údajmi 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.).
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 zo dňa 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 07.01.2019.
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 23.11.2018 uviedol,
že pri kontrole bol prítomný, nedostatky v jedálnom lístku okamžite odstránia a vypracujú
reklamačný poriadok.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 15.01.2019 uviedol, že v čase kontroly boli
otváracie hodiny prevádzky od 10:00-14:00 (zimná sezóna), čo znamená, že jedálny lístok
nepoužívajú a nie je prístupný zákazníkom, nakoľko zabezpečujú len denné menu. Menu lístok,
ktorý bol na prevádzke k dispozícii, mal všetky výrobky riadne a zreteľne označené údaje
o miere, a preto majú za to, že neporušili danú povinnosť. Reklamačný poriadok vypracovávala
spoločnosť, ktorá vypracovávala aj HACCP a priznávajú, že v čase kontroly nebol na

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi ale ešte v ten deň, t. j. 23.11.2018 ho vyvesili na
viditeľné miesto dostupné spotrebiteľovi, čím zabezpečili urýchlenú nápravu nedostatku.
Vzhľadom na uvedené žiada o preskúmanie a prehodnotenie začatia správneho konania
a uloženia postihu.
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
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. Kontrolovaná osoba je povinná
v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné
opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu
inšpektorátu. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov
predstavuje povinnosť pre účastníka konania, ako kontrolovaný subjekt, uloženú mu osobitným
predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do termínu uvedeného
v záväznom pokyne. Preto nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty.
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.
K tvrdeniu účastníka konania, že jedálny lístok nepoužívajú a nie je prístupný zákazníkom
a zabezpečujú len denné menu, správny orgán uvádza, že uvedené tvrdenie považuje za
zavádzajúce a nemá vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatok zistený v čase kontroly
voči účastníkovi konania v rámci správneho konania. V čase vykonávania kontrolného nákupu
inšpektormi SOI bol zamestnankyňou účastníka konania Martinou P., ktorá vykonávala
obsluhu, predložený jedálny lístok a lístok denného menu bol umiestnený na každom stole
v prevádzke. Inšpektori SOI mali možnosť si vybrať tovar z ponuky jedálneho lístka. 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.
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 v čase kontroly nemalo v jedálnom lístku 8 druhov tovarov v ponuke na
predaj uvedenú hmotnosť, respektíve objem a v prevádzke sa nenachádzal reklamačný
poriadok. 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.
Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj
pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v
prípade účastníka konania.
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 neoznačenia predávaných 8 druhov tovarov v jedálnom lístku
údajom o ich hmotnosti, respektíve objeme neboli spotrebiteľovi poskytnuté informácie, ktoré
sú dôležité pre samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku.
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 v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o miere
alebo o množstve 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, práva na informácie a práva
na uplatnenie reklamácie.

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve a povinnosť
predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 23.11.2018
v prevádzke Reštaurácia LUČIANO, Košecká 839/43, Ilava, 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 zisteného nedostatku a pozitívne ohodnotil, že účastník konania
následne nedostatky odstránil, preto uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že v čase kontroly nemalo v jedálnom lístku 8 druhov tovarov
v ponuke na predaj uvedenú hmotnosť, respektíve objem; 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 § 12 ods. 2 a § 18 ods. 1 citovaného
zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Číslo: P/0343/03/2018

Dňa 18.01.2019

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 Elena Chovancová
miesto podnikania 972 51 Handlová, Údernícka 332/8
IČO 47 893 257
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 27.11.2018 pri kontrole v prevádzkarni
Reštaurácia LESNÁ, 1. mája 294/15, Handlová, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v
kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 6,48 EUR, účtovanom v celkovej
hodnote 6,90 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x50 ml
Becherovka 38% á 26,00 EUR/1 liter o 16 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol
rozdiel v hodnote 0,42 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 1
písm. a),
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 500,00 EUR slovom päťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 27.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) kontrolu v prevádzkarni Reštaurácia LESNÁ, 1. mája 294/15, Handlová, ktorú

prevádzkuje účastník konania Elena Chovancová, miesto podnikania 972 51 Handlová,
Údernícka 332/8, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja vykonali inšpektori SOI
kontrolný nákup v celkovej správnej hodnote 6,48 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote
6,90 EUR. Inšpektori SOI zistili, že v kontrolnom nákupe nebola dodržaná správna miera
u odpredaného nápoja 2x50 ml Becherovka 38% á 26,00 EUR/1 liter o 16 ml po zohľadnení
tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,42 EUR v neprospech spotrebiteľa. Kontrola
dodržania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických nápojov bola vykonaná
úradne overeným odmerným valcom č. 0516/321.06/10.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať
výrobky v správnej miere, čím porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.01.2019, ktoré
prevzal dňa 08.01.2019.
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 Katarína K., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu, vo svojej
vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.11.2018 uviedla, že bola počas kontroly
prítomná, omylom si pomýlila odmernú nádobu a použila tú, ktorá má mierku 0,04 ml a nie
0,05 ml ako mala byť. Ďalej uviedla, že vzniknutá situácia ju mrzí.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.11.2018
uviedol, že bol pri kontrole prítomný, so záznamom súhlasí a o spôsobe nalievania alkoholu
opätovne svojich zamestnancov poučí.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Správny orgán považuje za potrebné
zdôrazniť, že dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti
za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby
vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase
kontroly. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie
povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá
aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma úmysel, 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 zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného nápoja
2x50 ml Becherovka 38% á 26,00 EUR/1 liter o 16 ml po zohľadnení tolerancie vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,42 EUR. Uvedeným konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere 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.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej
miere. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 27.11.2018
v prevádzkarni Reštaurácia LESNÁ, 1. mája 294/15, Handlová, 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 66400 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 a nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov. Správny orgán po
zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj
po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu (hodnotu finančného rozdielu vzniknutého
v kontrolnom nákupe a hodnotu rozdielu skutočnej a deklarovanej miery odpredaných nápojov)
a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán
za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonnej
sadzby, pričom uloženú pokutu považuje 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 represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

