SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0340/03/2018

Dňa 07.02.2019

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 WS 1 s.r.o.
sídlo
017 01 Sverepec, Sverepec 365
IČO
51 830 779
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 22.11.2018 v prevádzke
Kaviareň Wall Street, Centrum 26/31, Považská Bystrica, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože
v kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 6,24 EUR, účtovanom
v celkovej hodnote 6,80 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného
nápoja 2x40 ml Captain Morgan á 40,00 EUR/1 liter o 14 ml po zohľadnení tolerancie,
čím vznikol rozdiel v hodnote 0,56 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený §
4 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nenachádzala váha s platným úradným overením, pričom charakter niektorých
predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve, nakoľko v čase kontroly nemalo v
nápojovom lístku 94 druhov tovarov v ponuke na predaj uvedený objem, respektíve
hmotnosť, čím bol porušený § 12 ods. 2,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzke uviesť predpísané údaje, pretože v čase kontroly nebola prevádzka označená
aktuálnym obchodným menom a sídlom predávajúceho a menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne, čím bol porušený § 15 ods. 1 písm. a) a písm.
b),
 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, pretože v čase kontroly obsluhujúca čašníčka nemala

žiadne označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľov, čím bol porušený
§ 15 ods. 3,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni
nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 800,00 EUR slovom osemsto eur

Odôvodnenie
Dňa 22.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Kaviareň Wall Street, Centrum 26/31, Považská Bystrica, ktorú
prevádzkuje účastník konania WS 1 s.r.o., sídlo 017 01 Sverepec, Sverepec 365, ako
predávajúci (ďalej len účastník konania).
Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup v celkovej správnej hodnote 6,24 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 6,80
EUR.
Inšpektori
zistili,
že
v
kontrolnom nákupe
nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml Captain Morgan á 40,00 EUR/1 liter
o 14 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,56 EUR v neprospech
spotrebiteľa. Kontrola dodržiavania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických
nápojov bola vykonaná úradne overeným odmerným valcom č. 126/07.
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 v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzala žiadna váha
s platným úradným overením, pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej
použitie. V ponuke na predaj sa nachádzali výrobky – jablkový koláč, maslový croisant.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil § 4
ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa v nápojovom lístku nachádzalo
94 druhov tovarov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:





Ristretto á 1,30 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Espresso á 1,30 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Americano á 1,30 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Espresso doppio á 2,40 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,














































Espresso macchiatto á 1,40 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Cappucino á 1,60 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Latte macchiatto á 1,70 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Írska káva á 2,30 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Turecká káva á 1,30 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Viedenská káva á 2,00 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Frappé á 2,00 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Ľadová káva á 2,00 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Inverse cappucino á 1,70 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Alžírska káva á 2,20 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Sirup na ochutenie nápoja Le Monin á 0,50 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Zahustené mlieko Maresi á 0,20 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Obyčajné mlieko á 0,10 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Bezlaktózové mlieko á 0,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Horúca belgická čokoláda á 2,60 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Domáci punč á 2,80 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Varené víno á 1,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Bombardino (vaječný koňak, whisky, šľahačka) á 3,10 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Zázvor & kamilka á 2,50 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Škorica & hrozienka á 2,50 EUR, bez údajov o jej objeme, resp. hmotnosti,
Jägertee (čierny čaj, rakúsky rum) á 2,90 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp.
hmotnosti,
Milkshake (podľa ponuky) á 2,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Zelený čaj Gunpower á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Zelený čaj Ananás á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Zelený zmesový čaj Dych východu á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp.
hmotnosti,
Ovocný čaj (Broskyňa/jablko, Čučoriedka/čerešňa) á 1,80 EUR, bez údajov o jeho
objeme, resp. hmotnosti,
Ovocný čaj Vôňa Lásky á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Biely čaj Pai mu tan fuijan á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Čierny čaj Darjeeling á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Bylinkový čaj Kvety kamilieká 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Bylinkový čaj Dopopasto á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Bylinkový čaj Buon respiro á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Ovocný čaj Tropický úsvit á 1,80 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Čerstvý mätový čaj á 2,00 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Čerstvý zázvorový čaj á 2,00 EUR, bez údajov o jeho objeme, resp. hmotnosti,
Jack Daniel´s á 2,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Jack Daniel´s honey á 2,80 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Jack Daniel´s Fire á 2,80 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Jack Daniel´s single barrel á 3,50 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Tullamore Dew á 2,00 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Jameson á 2,60 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Ballantines á 2,20 EUR, bez údajov o jej objeme,
Captain Morgan á 1,60 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Bacardi Light/gold á 1,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,














































Appleton reserve á 2,90 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Matusalem 10 YO á 2,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Pyrat XO reserve á 3,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Zacapa 23 YO á 4,20 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Dictador 12 YO reserve á 3,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Stroh 80% á 2,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Metaxa 7* á 2,20 EUR, bez údajov o jej objeme,
Metaxa Honey á 2,30 EUR, bez údajov o jej objeme,
KBŠ á 2,90 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Martel V.S.O.P á 6,00 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Martel V.S á 4,50 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Jagermeister á 1,90 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Fernet Stock & citrus á 1,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Malibu á 1,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Vaječný á 1,20 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Becherovka á 1,50 EUR, bez údajov o jej objeme,
Tatranský čaj (27%, 32%, 35%) á 1,70 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Tatranský čaj (42%, 52%) á 1,90 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Tatranský čaj (62%, 72%) á 2,10 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Finlandia (klasik, cranberry, kokos) á 1,70 EUR, bez údajov o jej objeme,
Absolut (klasik, citrón, malina, vanilka) á 1,80 EUR, bez údajov o jej objeme,
Borovička Koniferum á 1,40 EUR, bez údajov o jej objeme,
Spišská borovička á 1,40 EUR, bez údajov o jej objeme,
Beefeater á 1,90 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Bombay Saphire á 2,00 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Tequila José Cuervo silver/gold á 2,70 EUR, bez údajov o jej objeme,
Chipsy á 1,70 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Arašidy á 1,50 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Pistácie á 2,00 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Mandle á 2,00 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Kešu á 1,80 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Chrumky á 0,80 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
DRU tyčinky á 0,80 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Žuvačky á 1,10 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Med á 0,30 EUR, bez údajov o ich hmotnosti,
Coca cola (originál, light, zero) á 1,30 EUR, bez údajov o jej objeme,
Cappy (pomaranč, multi, jahoda, jablko, ananás, hruška) á 1,50 EUR, bez údajov o jeho
objeme,
Kinley Tonic (originál, zázvor, mojito) á 1,30 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Vinea (červená, biela) á 1,40 EUR, bez údajov o jej objeme,
Bonaqua (neperlivá, jem. perlivá, perlivá) á 1,20 EUR, bez údajov o jej objeme,
Nestea (broskyňa, jahoda, aloe vera) á 1,50 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Romerquelle (neperlivá, perlivá) á 1,40 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Redbull á 2,50 EUR, bez údajov o jeho objeme,
Redbull cola natural (zdravá cola) á 1,90 EUR, bez údajov o jeho objeme.

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.
Pri kontrole inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola
označená aktuálnym obchodným menom a aktuálnym sídlom predávajúceho, keď na
informačnej ceduli bolo uvedené: „Prevádzka: WallStreet 105, Centrum 26/31, 017 01
Považská Bystrica“ a 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.
a) a písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že obsluhujúca čašníčka Viera V. nemala žiadne
označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľa.
Inšpektori 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.
Pri kontrole inšpektori 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 20.01.2019.
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 Viera V. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 22.11.2018 uviedla, že alkohol nalievala do pohárov podľa odmerky, ktorú
majú v prevádzke. Myslela si, že mierka je správna, nakoľko menej alkoholu by vedome
nenaliala.
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. 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 alkohol nalievala do pohárov podľa
odmerky, ktorú majú v prevádzke, správny orgán uvádza, že neskúma to, do akých odmeriek,
respektíve pohárov účastník konania nalieva nápoj pre spotrebiteľa, kontroluje však správne
dodržanú mieru pri predaji. Ďalej správny orgán uvádza, že kontrolu vykonal úradne overeným
odmerným valcom č. 126/07, pomocou ktorého bolo jasne preukázané, že predávaný nápoj
2x40 ml Captain Morgan á 40,00 EUR/1 liter bol naliaty tak, že nebola dodržaná deklarovaná
miera o 14 ml po zohľadnení tolerancie.
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 Captain Morgan á 40,00 EUR/1 liter o 14 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,56 EUR. Uvedením konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán vzal do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V prípade nezabezpečenia váhy
s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie
deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené uplatnenie reklamácie na
dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene. Účastník konania porušil
ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že nezabezpečil na prevádzkarni
platne overené úradné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti, pri ktorej platné právne
predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou overovacou značkou je povinnosťou
každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla by mohli byť ohrozené ekonomické
záujmy spotrebiteľa, a to tým spôsobom, že určené meradlo by sa mohlo po dlhšom čase bez
úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok nesprávne, nepresné meranie.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke na
predaj spotrebiteľovi v dôsledku neoznačenia predávaných 94 druhov tovarov v nápojovom
lístku údajom o ich objeme, respektíve hmotnosti neboli spotrebiteľovi poskytnuté informácie,
ktoré sú dôležité pre samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku.
Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením predpísaných údajov na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzke boli porušené informačné povinnosti predávajúceho.

Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že v čase kontroly obsluhujúca čašníčka nemala žiadne
označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľov, aby spotrebiteľ vedel rozpoznať
zamestnanca pre prípadné informovanie sa.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko
prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde možno
reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, porušením povinnosti predávajúceho
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti,
v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve, v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje,
v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby jeho zamestnanci
v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré
ich odlíši od spotrebiteľa 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 predávať výrobky v správnej
miere, povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o deklarovanej hmotnosti, povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok
bol zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve, povinnosť predávajúceho na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom,
mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa a povinnosť predávajúceho
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto
povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 22.11.2018 v prevádzke
Kaviareň Wall Street, Centrum 26/31, Považská Bystrica, účastník konania, ako predávajúci,
vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil
najmä rozsah a závažnosť zisteného nedostatku, pričom zohľadnil predovšetkým závažnosť
porušenia povinnosti predávať výrobky v správnej miere, nakoľko spotrebiteľovi bola
spôsobená ujma na majetku, a teda bol poškodený na svojich právach.

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/0344/03/2018

Dňa 08.02.2019

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 Daye s. r. o.
sídlo
927 01 Šaľa, Gagarinova 439/5
IČO
51 229 536
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 19.07.2018 v prevádzke
Čínsky supermarket – hračky, textil, Námestie slobody 2096/6, Nové Mesto nad Váhom, 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 890,70 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku, čím
bol porušený § 13,
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, pretože v čase kontroly nemal predavač žiadne
označenie alebo odev, ktorý by ho 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 číslo 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 19.07.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Čínsky supermarket – hračky, textil, Námestie slobody 2096/6,
Nové Mesto nad Váhom, ktorú prevádzkuje účastník konania Daye s. r. o., sídlo 927 01 Šaľa,
Gagarinova 439/5, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 890,70 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:







9 ks Dámske šaty „M.B.21 collection“ á 8,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% Cotton, 5% Elastane“,
7 ks Dámske šaty „Pronto moda“ á 20,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „97% Poliestere, 5% Elastam“,
12 ks Dámske šaty „M.B.21 collection“ á 13,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% Cotton, 5% Elastane“,
20 ks Dámska sukňa „Italy moda“ á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% Viscose, 5% Elasthane“,
9 ks Dámske rifle „M. SARA“ á 16,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „70% Cotone, 25% Poliestere, 5% Elasthan“,
9 ks Pánske rifle „VIMAN“ á 19,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „68% Cotone, 30% Poliestere, 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.).
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že predávajúci nemal žiadne označenie alebo odev, ktorý
by ho odlišoval od spotrebiteľa.
Inšpektori 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 04.01.2019, ktoré
prevzal dňa 23.01.2019.
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 svojom vyjadrení zo dňa 26.07.2018 uviedol, že predávajúcich odlíšili
od spotrebiteľov a doplnili písomné informácie v štátnom jazyku.

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 6 druhov výrobkov v priamej ponuke na predaj
spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo
dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho
zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe výrobku je
pre
spotrebiteľa
informácia
o materiálovom
zložení
jednou
z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť
k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom
jazyku.
Správny orgán vzal do úvahy, že v čase kontroly predavač nemal žiadne označenie alebo
odev, ktorý by ho odlišoval od spotrebiteľov, aby spotrebiteľ vedel rozpoznať zamestnanca
pre prípadné informovanie sa.
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 a v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho zabezpečiť, 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 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 a povinnosť 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 kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 19.07.2018 v prevádzke Čínsky supermarket – hračky, textil, Námestie
slobody 2096/6, Nové Mesto nad Váhom, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k
vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah
zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici
zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu v danej výške, aj s ohľadom na proporcionalitu
uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie
povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, za adekvátnu.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov v celkovej
hodnote 890,70 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku; skutočnosť, že v čase
kontroly nemal predavač žiadne označenie alebo odev, ktorý by ho odlišoval od spotrebiteľov
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 § 13 a § 15 ods. 3 citovaného zákona. Správny orgán zohľadnil, že
účastník konania dodatočne pristúpil k odstráneniu zistených nedostatkov, preto po zvážení
všetkých okolností 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.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Číslo: P/0349/03/2018

Dňa 22.02.2019

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 ZVIERATKÁ MM, s. r. o.
sídlo 019 01 Ilava, Farská 82/1
IČO 46 162 305
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 01.08.2018 pri došetrení kontroly
internetového obchodu www.prezvieratka.sk zo dňa 12.04.2018 vykonanej v prevádzke
Zvieratká MM, s. r. o., Školská 388, Dubnica nad Váhom, a to:
-

-

pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho
dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania na stránke
www.prezvieratka.sk boli uvedené nasledovné podmienky:
-v článku 7. Odstúpenie od zmluvy uvedená podmienka:
„V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť
v originálnom nepoškodenom balení....“;
-v článku 7. Odstúpenie od zmluvy ďalej uvedená podmienka:
„Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo
účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany
predávajúceho.....“; ktorými účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad
rámec zákona, a to povinnosť spotrebiteľa vrátiť tovar v prípade uplatnenia práva na
odstúpenie od zmluvy v originálnom nepoškodenom balení a povinnosť spotrebiteľa
uviesť o oznámení o odstúpení od zmluvy číslo svojho bankového účtu, čím bol
porušený § 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.“),
pre porušenie zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie, nakoľko na
internetovej stránke www.prezvieratka.sk chýbala v čase kontroly dňa 12.04.2018
informácia v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
obchode v znení neskorších predpisov, a to chýbala informácia o názve a adrese orgánu
dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb informačnej
spoločnosti podlieha, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.,

-

-

-

pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania
na stránke www.prezvieratka.sk boli uvedené nasledovné podmienky:
-v článku 7. Odstúpenie od zmluvy uvedená podmienka:
„...V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote
berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne
vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.“;
-v článku 7. Odstúpenie od zmluvy ďalej uvedená podmienka:
„V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť
v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar
poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol
predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto
vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola
uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.“;
-v článku 7. Odstúpenie od zmluvy ďalej uvedená podmienka:
„Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo
účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany
predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o
vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 10 dní).“;
-v článku 8. Zodpovednosť za chyby, záruk, reklamácie uvedená podmienka:
„Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať
uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje
oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť
bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ
sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.“; ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné,
zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z.,
pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku
poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z.
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., keď na
stránke internetového obchodu www.prezvieratka.sk sa ku dňu kontroly 12.04.2018
formulár na odstúpenie od zmluvy v žiadnej forme nenachádzal, čím došlo k porušeniu
§ 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 102/2014 Z. z.“),
pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku
jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č.
102/2014 Z. z. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, keď na stránke internetového obchodu
www.prezvieratka.sk sa ku dňu kontroly 12.04.2018 (kedy boli odobraté aktuálne
obchodné podmienky) informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude
znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu žiadnym spôsobom nenachádzala,
čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.,

p o k u t u
vo výške 600,00 EUR slovom šesťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 01.08.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej len „inšpektori SOI“) došetrenie kontroly
internetového obchodu www.prezvieratka.sk zo dňa 12.04.2018, ktorá bola vykonaná
v prevádzke Zvieratká MM, s. r. o., Školská 388, Dubnica nad Váhom. Internetový obchod
www.prezvieratka.sk prevádzkuje účastník konania ZVIERATKÁ MM, s. r. o. so sídlom 019
01 Ilava, Farská 82/1, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými
právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 250/2007 Z.
z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon č. 22/2004 Z. z.“) inšpektori SOI odobrali pri kontrole dňa 12.04.2018 údaje
z podstránky Kontaktné informácie, Reklamačný protokol – popis vád a Obchodné podmienky
internetového obchodu www.prezvieratka.sk, ktoré posúdil právny odbor Inšpektorátu SOI so
sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia boli zosumarizované a
účastníkovi konania oznámené pri kontrole dňa 01.08.2018. Obchodné podmienky boli
uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke, pričom upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom konania
a spotrebiteľom a sú spotrebiteľskou zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, s ktorými mal
spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred vyplnením objednávky, avšak nemohol ovplyvniť ich
obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide o spotrebiteľskú zmluvu.
Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 22/2004 Z. z. poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti povinný príjemcovi služieb na
elektronickom zariadení poskytnúť, inšpektori SOI pri kontrole dňa 12.04.2018 zistili, že na
internetovej stránke www.prezvieratka.sk chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č.
22/2014 Z. z. informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania
ako poskytovateľa služieb podlieha.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať
práva spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa
na informácie. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.
Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania porušil
zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na
stránke www.prezvieratka.sk boli v článku 7. Odstúpenie od zmluvy uvedené podmienky,
ktorými účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona v nasledovnom
znení, a to:
7. Odstúpenie od zmluvy
„V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom
nepoškodenom balení....“
Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č.
250/2007 Z. z. v prípade, ak ide o obaly výrobkov, ktoré nie je možné otvoriť bez porušenia
celistvosti obalu. Spotrebiteľ má právo výrobok rozbaliť a odskúšať. Predávajúci nemôže
podmieňovať právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa ukladaním

podmienok, ktoré zákon nevyžaduje – doručiť tovar v originálnom nepoškodenom obale.
Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať za účelom zistenia jeho funkčnosti a deklarovaných
vlastností obdobne ako v kamennom obchode. Predávajúci ponúka druhy výrobkov, pri ktorých
je možné ich vyskúšanie, overenie si vlastností a funkcie daného výrobku.
7. Odstúpenie od zmluvy
„Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na
ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho...“
Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č.
250/2007 Z. z., nakoľko v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo
v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov, rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté
právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Predávajúci pritom
ustanovuje vo svojich obchodných podmienkach okrem platby bankovým prevodom aj
možnosť platby za objednaný tovar vo forme dobierky.
Uvedením podmienok, ktorými predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez
právneho dôvodu, účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi
povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo ďalej zistené, že účastník konania
porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách,
nakoľko v Obchodných podmienkach na stránke www.prezvieratka.sk boli v článku 7.
Odstúpenie od zmluvy a v článku 8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie uvedené
podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach
a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to:
7. Odstúpenie od zmluvy
„...V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na
vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených
nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.“
Uvedená podmienka obsahuje neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9
ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do
14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (zrušenie objednávky) vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým
spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci/ dodávateľ teda nie je
oprávnený požadovať od spotrebiteľa náhradu ním vynaložených nevyhnutných nákladov
spojených s odstúpením od zmluvy, nakoľko pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ v zmysle §
10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. znáša len náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
a v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru,
ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy
„V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom
nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne
spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie
na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný
preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.“
Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko predávajúci je v zmysle § 9 ods. 1 zákona
č. 102/2014 Z. z. povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu
vzniknutej škody oproti kúpnej cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od
zmluvy. Náhradu škody si môže predávajúci uplatniť až následne v rámci samostatného
občianskeho konania na príslušnom súde.
7. Odstúpenie od zmluvy
„Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na
ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu
bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 10 dní).“
Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014
Z. z. je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu
škody oproti kúpnej cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náhradu
škody si môže predávajúci uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania na
príslušnom súde.
8.Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
„Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie
kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa
týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim
nedohodnú inak.“
Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko predávajúci zdôrazňuje, že je povinný
vybaviť v zákonnej lehote 30 dní iba oprávnené reklamácie, pričom zákon nerozlišuje či ide
o oprávnenú reklamáciu. V zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný
vybaviť všetky reklamácie uplatnené zo strany spotrebiteľa v záručnej lehote do 30 dní odo dňa
ich uplatnenia.
Uvedená podmienka je rovnako spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadne
rozsahu záväzkov predávajúceho a rozsahu práv spotrebiteľa a je preto neprijateľná, nakoľko
zákonná lehota na vybavenie reklamácie nemôže byť predĺžená, a to ani na základe dohody
kupujúceho s predávajúcim, nakoľko ustanovenie § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je
predmetná lehota upravená je kogentným ustanovením, od ktorého sa nemožno odchýliť.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať nekalé
obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to pred, počas aj
po vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu,
ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať
ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán
v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“).
Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zmluvné podmienky upravené
spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa.
Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo
si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.
Uvedené Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom konania a spotrebiteľom a sú
spotrebiteľskou zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť
oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah.
Uvedením podmienok, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, účastník konania
porušil zákaz predávajúceho používať predávajúceho používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z.
Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.prezvieratka.sk a
kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že účastníkom konania neposkytol formulár
na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Formulár na odstúpenie
od zmluvy sa na internetovej stránke www.prezvieratka.sk v čase kontroly dňa 12.04.2018
nenachádzal.
Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.prezvieratka.sk a
kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných podmienkach,
respektíve na inom mieste internetového obchodu www.prezvieratka.sk prevádzkovanej
účastníkom konania ku dňu kontroly 12.04.2018 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné
podmienky) absentovala informácia o tom, že ak spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a)
zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.
V zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred
uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred
tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi
spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3
zákona č. 102/2014 Z. z. a v zmysle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci
povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť
spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. informáciu o tom, že ak
spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informácie podľa odseku 1 uvedeného
zákona spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade:
a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej
komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre
spotrebiteľa čitateľné.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť
predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi
spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie formulár na odstúpenie
od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a informáciu o tom, že ak spotrebiteľ
odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tým porušil § 3
ods. 1 písm. h) a písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania dňa 11.01.2019 zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa
09.01.2019, ktoré prevzal dňa 27.01.2019.
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 12.04.2018
uviedol, že bol počas kontroly prítomný, obchodné podmienky a kontaktné údaje sú aktuálne
a platné a nedostatky ihneď odstráni.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 01.08.2018
uviedol, že bol pri kontrole prítomný a so záznamom súhlasí. Obchodné podmienky
internetového obchodu okamžite upraví tak, aby neboli v rozpore s platnými predpismi.
Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny
skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistené nedostatky nespochybnil
právne relevantným spôsobom.
Správny orgán spoľahlivo zistil, že účastník konania vo svojich Obchodných
podmienkach na stránke www.prezvieratka.sk uvádzal podmienky, ktorými predávajúci
ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; podmienky, ktoré boli po posúdení
vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ďalej, že účastník konania opomenul na stránke
uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovené informácie patriace k
všeobecným informačným povinnostiam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z.
Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako
predávajúci si nesplnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) a písm. i)
zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko na stránke www.prezvieratka.sk, cez ktorú prebiehal v čase
výkonu kontroly predaj na diaľku, nebol poskytnutý formulár na odstúpenie od zmluvy a
chýbala informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu.
Správny orgán uvádza, že dodatočné uskutočnenie nápravy – náprava zistených
nedostatkov, prípadne doplnenie chýbajúcich zákonom obligatórne požadovaných informácií

- 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 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. V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho
deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona, pričom v zmysle
§ 15 ods. 2 písm. b) uloží orgán dohľadu za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) citovaného
zákona pokutu od 200 do 10 000 eur. V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v
oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi,
dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur. Z uvedeného vyplýva,
že v zmysle citovaných ustanovení zákonov (tak v zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zákona č.
102/2014 Z. z. ako aj v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.) je správnemu orgánu
uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti
predávajúceho, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu
zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly, kedy boli odobraté aktuálne
obchodné podmienky internetového obchodu.
Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že konaním účastníka konania bol v časti
vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 4 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c)] porušený
zákon č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 písm.
h) a písm. i)] porušený zákona č. 102/2014 Z. z., pričom porušenie povinnosti predávajúceho
podľa oboch týchto zákonov sa poníma ako správny delikt. K naplnenie ich skutkovej podstaty
stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv
spotrebiteľa chránených týmto zákonom. Poškodenie práv spotrebiteľa v rozsahu priamo
úmernom uloženej sankcii, čím argumentuje účastník konania vo svojom vyjadrení, nie je
obligatórnym znakom skutkovej podstaty tohto druhu správneho deliktu.
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 a v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. prihliadal na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej
alebo spôsobenej ujmy.
Správny orgán vzal do úvahy následky protiprávneho konania, ktorými je porušenie
práv spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez
právneho dôvodu; porušenia zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods.
1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie; porušenie zákazu
predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; porušenie
povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť
spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne formulár na odstúpenie od zmluvy a oznámiť informáciu

o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu.
Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z.
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného
má právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami
v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi
predpismi bol zistený u podmienok, ktoré boli v obchodných podmienkach, ktoré sa nachádzali
na stránke internetového obchodu www.prezvieratka.sk, ako aj na skutočnosť, že obsah týchto
podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.
K ujme spotrebiteľa a porušeniu práva na informácie došlo zo strany predávajúceho
poskytnutím informácie, že spotrebiteľ musí zaslať tovar v prípade odstúpenie od zmluvy bez
udania dôvodu vrátiť v nepoškodenom originálnom obale.
K ujme spotrebiteľa a poškodeniu jeho ekonomických záujmov môže dôjsť
poskytnutím nesprávnych informácii v obsahu obchodných podmienok, že predávajúci je
oprávnený znížiť uhradenú sumu objednávky, ktorá má byť v prípade odstúpenia od zmluvy
vrátená spotrebiteľovi, o hodnotu poškodenia, respektíve zníženia hodnoty tovaru.
Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich
spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov
porušenia povinnosti účastníka konania splnený.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán
pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na okolnosti,
za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľmi
povinnosti bez právneho dôvodu; zákaz predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3
zákona č. 250/2007 Z. z.; zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách; povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na
diaľku oznámiť spotrebiteľovi informácie v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) a psím. i) zákona č.
102/2014. Tieto zákazy a povinnosti, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu
www.prezvieratka.sk vykonanej dňa 12.04.2018 a pri dokončení kontroly predmetného
internetového obchodu dňa 01.08.2018 v prevádzke Zvieratká MM, s. r. o., Školská 388,
Dubnica nad Váhom, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému
preukázateľne porušil.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu, boli nesplnenie zákonných zákazov a povinností určených predávajúcemu s ohľadom
na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny
štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014
Z. z. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol predovšetkým na rozsah zistených
nedostatkov, na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu
k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť.

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil množstvo a charakter informácií,
ktoré je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku spotrebiteľovi
poskytnúť, avšak ich neposkytol a skutočnosť, že neprijateľné podmienky sa nachádzali v
zmluvách, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše
vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je
objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad zmluvnej podmienky na jeho práva.
Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo
k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch
z dôvodu absencie informácií v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) a psím. i) zákona č. 102/2014 Z. z.
a v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na stránke predmetného internetového
obchodu, a použitím vyššie uvedených neprijateľných podmienok. Takéto konania účastníka
konania (opomenutie poskytnutia zákonných informácií, ukladanie povinností bez právneho
dôvodu a použitie neprijateľných podmienok v obchodných podmienkach) môže spotrebiteľov,
pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť.
Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo
na pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje
ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v
danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť (okrem prevzatia tovaru pri
voľbe osobného odberu) obhliadnutia a vyskúšania si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v
klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy.
Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním
objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o
pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre
zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku.
V zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny
delikt podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur.
V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa
uloží orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur.
Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne
predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych
orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok
Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo
28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok
špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je
obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť
správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods.
2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa
uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný.
Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých
sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov.
Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade
pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z.

Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a na základe správnej
úvahy 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/0356/03/2018

Dňa 22.02.2019

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 Ing. Peter Kováč
miesto podnikania 972 01 Bojnice, Lány 1396/10
IČO
47 614 820
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 28.11.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 766/2018 na základe kontrolnej jazdy vykonanej v osobnom motorovom vozidle,
značka Škoda, model Fabia, ŠPZ: PD 458 FX, z nástupného miesta: Železničná stanica, Nováky
do cieľovej stanice: Viki bar – pizzéria, Liešťany, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o poskytnutí
služby, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,50 EUR nebol
vydaný doklad o poskytnutí služby z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len
„ERP“) ani náhradný doklad o zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 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 28.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 766/2018 na základe kontrolnej jazdy v osobnom
motorovom vozidle, značka Škoda, model Fabia, ŠPZ: PD 458 FX. Prevádzkovateľom
taxislužby je účastník konania Ing. Peter Kováč, miesto podnikania 972 01 Bojnice, Lány
1396/10, (ďalej len „účastník konania“).
Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 766/2018
uviedol, že vyššie spomínaná taxislužba nevydáva doklad o poskytnutí služby a na svojej
internetovej stránke www.zebrataxi.sk uvádza rozdielnu cenu (nižšiu) ako v skutočnosti
zákazník zaplatí podľa papierového cenníka uvedeného v osobnom motorovom vozidle
taxislužby.
Z dôvodu overenia dodržiavania zásad statočnosti poskytovania služieb a vydávania
dokladu o poskytnutí služby vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný nákup – kontrolnú jazdu
v osobnom motorovom vozidle, značka Škoda, model Fabia, ŠPZ: PD 458 FX, z nástupného
miesta: Železničná stanica, Nováky do cieľovej stanice: Viki bar – pizzéria, Liešťany a zistili,
že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,50 EUR nebol vydaný doklad
o poskytnutí služby ani náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za službu euromincami
v nominálnej hodnote 8,50 EUR a vodič taxislužby účastníka konania Ľubomír K. nevydal
doklad o poskytnutí služby v žiadnej forme.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby, čím porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Na základe zistenia nedostatku a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi
konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.02.2019, ktoré prevzal dňa
06.02.2019.
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 vodič taxislužby účastníka konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu
zo dňa 28.11.2018 uviedol, že v čase kontroly nebola k dispozícií pokladňa, nakoľko bola
nefunkčná a vodič je na prvej jazde.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom nevyužil.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je

toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
K tvrdeniu účastníka konania, že v čase kontroly nebola k dispozícií pokladňa, nakoľko bola
nefunkčná a že vodič je na svojej prvej jazde, správny orgán uvádza, že uvedené tvrdenie nemá
vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatky zistené v čase kontroly voči účastníkovi
konania v rámci správneho konania. Správny orgán uvádza, že aj v prípade, že je pokladňa
nefunkčná, je účastník konania povinný vydať doklad o kúpe výrobku. Doklad o kúpe výrobku
môže byť vydaný aj v podobe ako náhradný doklad o zaplatení, tzv. paragón. 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, konkrétne tým, že nebol vydaný doklad o kúpe z ERP ani náhradný doklad o
zaplatení. 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. 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.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné
meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby; adresa prevádzkarne;
dátum predaja; názov a množstvo výrobku alebo druh služby a cena jednotlivého výrobku alebo
služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Citované ustanovenie zákona ukladá
povinnosť vydania dokladu o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby tak, aby tento obsahoval
všetky predpísané náležitosti, ktoré sú nevyhnutné v nadväznosti na ochranu spotrebiteľa pri
následnom uplatňovaní svojich práv, spravidla, nie však výlučne pri reklamácii, prípadne inom
dôvode na dokazovanie nadobudnutia výrobku alebo služby. Doklad o kúpe výrobku, resp. o
poskytnutí služby je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo
zodpovednosti za vady výrobkov či poskytnutých služieb a zároveň je dôkazom existencie

záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Patrí medzi dôkazy, ktoré
vypovedajú o predávajúcom, resp. o poskytovateľovi služby a o obsahu záväzkového vzťahu,
a preto nevydanie dokladu o kúpe môže sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich
práv.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského
podania, ktoré sa z časti potvrdilo.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti vydať
spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv
spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva
na informácie a práva na uplatnenie prípadnej reklamácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad
o poskytnutí služby. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa
28.11.2018 pri kontrolnej jazde v osobnom motorovom vozidle, značka Škoda, model Fabia,
ŠPZ: PD 458 FX, účastník konania, ako poskytovateľ služby, vzhľadom k vyššie uvedenému,
preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.
Správny orgán uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby a má zato, že pokuta
uložená v tejto výške je, predovšetkým vzhľadom na závažnosť zisteného nedostatku,
adekvátna. Správny orgán zohľadnil, že nevydaním dokladu o poskytnutí služby bolo porušené
právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie,
nakoľko tento doklad je dôkazom o uzavretí zmluvy. Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli
predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa,
nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho s ohľadom na mieru jeho spoločenskej
nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa
garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko predávajúci si nesplnil povinnosť
vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 16 ods. 1 citovaného zákona. Správny orgán po
zhodnotení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj
po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu
k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, pristúpil
k uloženiu pokuty v spodnej hranici zákonnej sadzby.
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/0358/03/2018

Dňa 22.02.2019

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 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo
080 01 Prešov, Duklianska 11
IČO
36 501 891
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 29.11.2018 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 747/2018 v prevádzke MERKURY MARKET, Bratislavská 441, Trenčín, 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, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku – 0,81
m BEHUŇ 80 SMART 17 á 9,99 EUR/1 meter bez údajov o spôsobe použitia a údržby,
pričom uvedený výrobok bol odpredaný aj do kontrolného nákupu, avšak údaje
o spôsobe použitia a údržby výrobku neboli predávajúcim poskytnuté, čím bol porušený
§ 11 ods. 1,
pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov,
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 Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 700,00 EUR slovom sedemsto eur

Odôvodnenie
Dňa 29.11.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 747/2018 v prevádzke MERKURY MARKET,
Bratislavská 441, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania MERKURY MARKET
SLOVAKIA, s.r.o., sídlo 080 01 Prešov, Duklianska 11, ako predávajúci (ďalej len účastník
konania).
Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 747/2018,
uviedol, že vo vyššie spomínanej prevádzke pri odpredaji väčšieho množstva PVC nevydávajú
doklad o kúpe.
Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku, u ktorého
boli porušené informačné povinnosti predávajúceho, a to:


Koberec BEHUŇ 80 SMART 17 á 9,99 EUR/1 meter bez údajov o spôsobe použitia
a údržby.

0,81 m koberec BEHUŇ 80 SMART 17 v hodnote 8,09 EUR bez údajov o spôsobe použitia
a údržby bol odpredaný aj do kontrolného nákupu.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pri predaji
informovať spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na
povahu výrobku priloženým písomným návodom. Tým porušil § 11 ods. 1 zákona. č. 250/2007
Z. z. 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.).
Z dôvodu overenia dodržiavania zásad poctivosti predaja a vydávania dokladu o kúpe
vykonali inšpektori kontrolný nákup, do ktorého zakúpili:
- 0,81 m BEHUŇ 80 SMART 17 á 9,99 EUR/1 meter,
- 0,91 m PVC 4M FIESTA LATINA á 4,49/1 meter štvorcový.
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 eurobankovkou v nominálnej hodnote
20,00 EUR a účtujúci predavač účastníka konania Ľubomír K. 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.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.02.2019, ktoré
prevzal dňa 05.02.2019.
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.

Predavač účastníka konania Ľubomír K., ktorý vykonal obsluhu a prijal platbu za kontrolný
nákup vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 29.11.2018 uviedol, že z dôvodu,
že bolo vystavené malé množstvo zisťoval, či vybraný tovar PVC môže patriť do koncovky
a u koncovky býva cena nižšia. Zistil, že tovar bude patriť pod cenu, ktorá je uvedená na
cenovke a tovar chcel nahodiť do pokladne dodatočne, čo aj nahodil a blok č. 81 pridáva aj
k vyhláseniu.
Zodpovedný vedúci účastníka konania Marcin O. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 29.11.2018 uviedol, že pri kontrole bol prítomný a o kontrole bude informovať
nadriadených. Svojich zamestnancov opätovne poučí a vyvodí z toho dôsledky.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – opätovné
poučenie 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. V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí
v jeho mene konajú. 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 1 druhu výrobku v ponuke na predaj, ktorý bol
bez údajov o spôsobe použitia a údržby výrobku, by mohlo dôjsť ku škode na majetku
spotrebiteľa z dôvodu nesprávneho ošetrovania, resp. údržby tohto výrobku. Tieto informácie
sú dôležité pre samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku. V dôsledku absencie týchto
údajov by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného
výrobku pri jeho nevhodnej údržbe.
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 ďalej zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského
podania, ktoré sa potvrdilo.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade chýbajúcich údajov
o spôsobe použitia a údržby a 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 ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na
informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa
o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku
priloženým písomným návodom a povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku so
všetkými predpísanými náležitosťami. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 29.11.2018 v prevádzke MERKURY MARKET, Bratislavská 441,
Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne
porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil
najmä rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, preto uložil pokutu v spodnej hranici
zákonnej sadzby.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku – 0,81 m
BEHUŇ 80 SMART 17 á 9,99 EUR/1 meter bez údajov o spôsobe použitia a údržby, pričom
uvedený výrobok bol odpredaný aj do kontrolného nákupu, avšak údaje o spôsobe použitia
a údržby výrobku neboli predávajúcim poskytnuté; skutočnosť, že 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 a rovnako skutočnosť, že nebol
dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z.
z dôvodu, že predávajúci si nesplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentného ustanovenia § 11
ods. 1 a § 16 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/0362/03/2018

Dňa 22.02.2019

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 Stanislav Slávik
miesto podnikania 024 01 Kysucké Nové Mesto, Bottova 1120/2
IČO
34 356 118
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 04.12.2018 pri kontrole v prevádzke Odevy
X Modde Fashion, M-Park, Centrum 8/13, Považská Bystrica, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku,
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 2,50 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 04.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Odevy X Modde Fashion, M-Park, Centrum 8/13, Považská
Bystrica, ktorú prevádzkuje účastník konania Stanislav Slávik, miesto podnikania 024 01
Kysucké Nové Mesto, Bottova 1120/2, 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 Dámske nohavičky á 2,50 EUR.

Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 2,50 EUR nebol
vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani
náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za tovar euromincami v nominálnej hodnote
3,00 EUR a účtujúca predávajúca účastníka konania Jarmila M. správne vydala výdavok
euromincou v nominálnej hodnote 0,50 EUR.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. 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 01.02.2019, ktoré
prevzal dňa 06.02.2019.
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 predávajúca účastníka konania Jarmila M., ktorá vykonala účtovanie kontrolného
nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 04.12.2018 uviedla, že pán sa jej
zdal ako mladík, ktorý chcel pre frajerku nohavičky, pôsobil tak ležérne a mala pocit, že sa
náhli, tak mu ich odpredala a vydala mu peniaze, avšak bez dokladu. Myslela si, že pani je
ďalšia zákazníčka a tak ju chcela obslúžiť. Vtedy sa preukázali ako inšpektori. Nebolo to
naschvál a dodatočne to chcela nablokovať, ale najskôr chcela obslúžiť pani, nakoľko sú slabé
tržby a nič sa nepredáva. Nevydanie dokladu ju mrzí.
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 dotknutej predávajúcej účastníka konania, že dodatočne chcela tovar
nablokovať ale najskôr chcela obslúžiť ďalšiu zákazníčku, 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) ihneď po prijatí platby za tovar. 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 04.12.2018 v prevádzke Odevy X Modde Fashion, M-Park, Centrum 8/13,
Považská Bystrica, 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/0365/03/2018

Dňa 22.02.2019

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 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
sídlo
821 02 Bratislava, Ružinovská 1E
IČO
35 793 783
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 11.12.2018 v prevádzke LIDL,
Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR, Centrum 3/5, Považská Bystrica, pre porušenie
povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole zo dňa 11.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa
0105, Necpálska III. 1208/13, Prievidza a pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri
kontrole zo dňa 13.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, Ilava, a to:
-

pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za
nekalú obchodnú praktiku sa považuje aj klamlivé konanie a obchodná praktika sa
považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje
nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do
omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto
informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho
dostupnosť, nakoľko v akciovom letáku „Lidl Správna voľba, Deluxe Neobyčajne
obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do 16.12.2018 alebo do vypredania
zásob, REGIÓN SK – 50/2018“ boli uvedené 2 druhy výrobkov (Hus s drobkami
vyobrazená na strane 2 predmetného letáku a Krevety čili/hľuzovka, varené
vyobrazené na strane 3 predmetného letáku), ktoré sa v deň začatia akcie ani v čase
kontroly v ponuke na predaj v prevádzke LIDL, Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR,
Centrum 3/5, Považská Bystrica nenachádzali, v akciovom letáku „Lidl Správna
voľba, Deluxe Neobyčajne obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do
16.12.2018 alebo do vypredania zásob, REGIÓN SK - 50/2018“ bol uvedený 1 druh
výrobku (Babičkina voľba Pšeničná múka polohrubá výberová/hladká vyobrazená na
strane 7 predmetného letáku), ktorý sa v deň začatia akcie ani v čase kontroly
v ponuke na predaj v prevádzke LIDL, Predajňa 0105, Necpálska III. 1208/13,

Prievidza nenachádzal a v akciovom letáku „Lidl Správna voľba, Deluxe Neobyčajne
obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do 16.12.2018 alebo do vypredania
zásob, REGIÓN SK - 50/2018“ bol uvedený 1 druh výrobku (Pletená flaušová mikina,
dievčenská vyobrazená na strane 45 predmetného letáku s údajom: „Od štvrtka 13.
decembra, Ponuka tovaru platí do vypredania zásob.“), ktorý sa v deň začatia akcie
v ponuke na predaj v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, Ilava nenachádzal,
pričom letáková ponuka predmetných výrobkov bola platná aj pre kontrolované
prevádzky, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods.
2, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b),
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 600,00 EUR slovom šesťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 11.12.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej len inšpektori SOI) kontrolu v prevádzke LIDL,
Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR, Centrum 3/5, Považská Bystrica, dňa 11.12.2018
vykonali kontrolu v prevádzke LIDL, Predajňa 0105, Necpálska III. 1208/13, Prievidza a dňa
13.12.2018 vykonali kontrolu v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, Ilava.
Kontrolované prevádzky prevádzkuje účastník konania Lidl Slovenská republika, v.o.s., sídlo
821 02 Bratislava, Ružinovská 1E, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Inšpektori SOI v prevádzke LIDL, Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR, Centrum 3/5,
Považská Bystrica preverili dostupnosť výrobkov uvedených v aktuálne platnom akciovom
letáku a zistili, že v čase začatia akcie ani v čase kontroly dňa 11.12.2018 sa v ponuke na predaj
v kontrolovanej prevádzke nenachádzali 2 druhy výrobkov vyobrazených v akciovom letáku
„Lidl Správna voľba, Deluxe Neobyčajne obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do
16.12.2018 alebo do vypredania zásob, REGIÓN SK - 50/2018“, a to:
 Hus s drobkami vyobrazená á 4,99 EUR/1 kg, str. 2 akciového letáka,
 Krevety, čili/hľuzovka, varené á 1,99 EUR, str. 3 akciového letáka.
Pri kontrole dňa 11.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 0105, Necpálska III. 1208/13,
Prievidza, inšpektori zistili, že v deň začatia akcie ani v čase kontroly sa v ponuke na predaj
v kontrolovanej prevádzke nenachádzal 1 druh výrobku vyobrazený v akciovom letáku „Lidl
Správna voľba, Deluxe Neobyčajne obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do
16.12.2018 alebo do vypredania zásob, REGIÓN SK - 50/2018“, a to:


Babičkina voľba Pšeničná múka polohrubá výberová/hladká á 0,59 EUR/1 kg, str. 7
akciového letáka.

Pri kontrole dňa 13.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, Ilava, inšpektori
zistili, že v deň začatia akcie sa v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzke nenachádzal 1
druh výrobku vyobrazený v akciovom letáku „Lidl Správna voľba, Deluxe Neobyčajne

obyčajné Vianoce, Ponuka tovaru platí od 10.12. do 16.12.2018 alebo do vypredania zásob,
REGIÓN SK - 50/2018“ , a to:


Pletená flaušová mikina, dievčenská á 5,99 EUR, str. 45 akciového letáka s údajom:
„Od štvrtka 13. decembra, Ponuka tovaru platí do vypredania zásob.“.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007
Z. z.) nesmie predávajúci používať nekalé obchodné praktiky.
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred,
počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak
a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je
adresovaná,
alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú
skupinu spotrebiteľov.
Podľa § 7 ods. 4 sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie
a klamlivé opomenutie konania podľa § 8.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje za
klamlivú, ak akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa v dôsledku poskytnutia nesprávnej a nepravdivej informácie vo
vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať nekalé
obchodné praktiky pri predaji výrobkov vo forme klamlivej obchodnej praktiky. Tým porušil §
4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.02.2019, ktoré
prevzal dňa 05.02.2019.
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 svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom nevyužil.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel v konaní kontrolovaného subjektu, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol

spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so
stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti.
Správny orgán vzal pri určení výšky pokuty do úvahy, že spotrebiteľ má právo, aby bol
pravdivo, správne a úplne informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na jeho
rozhodovanie o kúpe výrobku. Uvedením nepravdivých údajov o dostupnosti výrobku bol
priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu. Správny orgán vzal do úvahy použitie nekalej
obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania uvádzaním nepravdivých informácií
o dostupnosti tovarov a posúdil následky na ekonomické správanie spotrebiteľa, ktorý by pod
vplyvom klamlivej obchodnej praktiky navštívil predmetné prevádzkarne účastníka konania
v domnienke, že si bude môcť zakúpiť výrobky uvedené v akciovom letáku, avšak v prevádzke
LIDL, Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR, Centrum 3/5, Považská Bystrica sa predmetné 2
druhy výrobkov nenachádzali, v prevádzke LIDL, Predajňa 0105, Necpálska III. 1208/13 sa
predmetný 1 druh výrobku nenachádzal a v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, Ilava
sa predmetný 1 druh nenachádzal, a teda neboli skutočne v ponuke na predaj v čase začatia
akcie a ani v čase kontroly, čiže pre spotrebiteľa by išlo o zbytočnú a márnu návštevu
prevádzkarne a zbytočne vynaložené náklady na cestu, čo správny orgán považuje za
nedostatok, následkom ktorého je spotrebiteľ uvedený do omylu.
Správny orgán vzal do úvahy, že v prípade porušenia zákazu predávajúceho používať nekalé
obchodné praktiky došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne
vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie a práva
na ochranu jeho ekonomických záujmov.
K povinnostiam predávajúceho patrí zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné
praktiky vo forme klamlivého konania. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 11.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 175, Obchodný dom PRIOR,
Centrum 3/5, Považská Bystrica, dňa 11.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 0105, Necpálska
III. 1208/13, Prievidza a dňa 13.12.2018 v prevádzke LIDL, Predajňa 252, Ľ. Štúra 490, 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 zobral do úvahy najmä následky
porušenia zákazu používať nekalé obchodné praktiky spočívajúce v možnom ohrození
ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že sú ovplyvňovaní, aby navštívili kontrolované
prevádzky za účelom výhodnej kúpy v letáku prezentovaných výrobkov, no v skutočnosti sa na
prevádzke v letáku prezentovaný výrobok nenachádza. Z hľadiska spôsobu a formy nekalých
obchodných praktík išlo o konanie uplatnené prostredníctvom akciového letáku, ktorý je
prístupný širokému okruhu spotrebiteľov.
Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol aj na špecifiká konkrétneho
prípadu (množstvo nedostupných výrobkov) a na proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu
k najvyššej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie povinnosti a zákazu uložiť,
a preto pristúpil k uloženiu pokuty uvedenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktorú
považuje za adekvátnu.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-výchovnú
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0367/03/2018

Dňa 15.02.2019

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 PETRONIUS SK, s.r.o.
sídlo
914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 123
IČO
47 459 832
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 12.12.2018 v prevádzke
Amadeus caffee, Štvrť SNP 123, Trenčianske Teplice, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v
kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 5,81 EUR, účtovanom
v celkovej hodnote 6,80 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného
nápoja 2x40 ml Jim Beam á 55,00 EUR/1 liter o 18 ml po zohľadnení tolerancie, čím
vznikol rozdiel v hodnote 0,99 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 číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 550,00 EUR slovom päťstopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 12.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Amadeus caffee, Štvrť SNP 123, Trenčianske Teplice, ktorú
prevádzkuje účastník konania PETRONIUS SK, s.r.o., sídlo 914 51 Trenčianske Teplice, Štvrť
SNP 123, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).

Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup v celkovej správnej hodnote 5,81 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 6,80
EUR.
Inšpektori
zistili,
že
v
kontrolnom nákupe
nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml Jim Beam á 55,00 EUR/1 liter o 18 ml
po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,99 EUR v neprospech spotrebiteľa.
Kontrola dodržiavania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických nápojov bola
vykonaná úradne overeným odmerným valcom č. 0914/16.
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.).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.02.2019, ktoré
prevzal dňa 04.02.2019.
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 Andrea M. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 12.12.2018 uviedla, že sa vyjadria do 3 pracovných dní.
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. 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.
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 2x40 ml Jim Beam á
55,00 EUR /1 liter o 18 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,99 EUR
v neprospech spotrebiteľa. 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
2x40 ml Jim Beam á 55,00 EUR/1 liter o 18 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla spotrebiteľovi
ujma na majetku v hodnote 0,99 EUR. Uvedením konaním došlo k bezdôvodnému obohateniu
predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením 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 ochranu ekonomických záujmov.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky
v správnej miere. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa
12.12.2018 v prevádzke Amadeus caffee, Štvrť SNP 123, 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. 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
Jim Beam á 55,00 EUR/1 liter o 18 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote
0,99 EUR v neprospech spotrebiteľa 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 § 4 ods. 1 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 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/0390/03/2018

Dňa 25.02.2019

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 FARMA HATE, spol. s r.o.
sídlo
038 43 Kláštor pod Znievom, Rybníky
IČO
31 385 508
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 20.12.2018 pri kontrole ambulantného
predaja „Predaj kaprov“, pred Hypermarketom Tesco, Prievidza, a to:
-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku,
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 9,40 EUR nebol vydaný
doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad o
zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1,
pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni
nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1,

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

p o k u t u
vo výške 600,00 EUR slovom šesťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 20.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu ambulantného predaja „Predaj kaprov“, pred Hypermarketom Tesco, Prievidza,
ktorú prevádzkuje účastník konania FARMA HATE, spol. s.r.o., sídlo 038 43 Kláštor pod
Znievom, Rybníky, 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:
-

2,00 kg Kapor živý á 4,70 EUR/kg.

Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 9,40 EUR nebol
vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani
náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za tovar eurobankovkou v nominálnej hodnote
1 x 20,00 EUR a účtujúci predávajúci účastníka konania Vladimír K. správne vydal výdavok
eurobankovkou v nominálnej hodnote 1 x 10,00 EUR a euromincami v nominálnej hodnote 6
x 0,10 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.).
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 12.02.2019, ktoré
prevzal dňa 12.02.2019.
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 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.
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 vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko
prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde možno
reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade nevydania dokladu o kúpe
výrobku 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 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku
so všetkými predpísanými náležitosťami a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva
z kontroly ambulantného predaja „Predaj kaprov“, pred Hypermarketom Tesco, Prievidza
vykonanej inšpektormi SOI dňa 20.12.2018, 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.

