
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 

Číslo: P/0079/03/2019                                                                  Dňa  15.07.2019 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona 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   Peter Obžera DTDAV 

miesto podnikania 972 71 Nováky, Kukučínova 205/12  

IČO     50 585 631 

 

pre porušenie povinnosti  predávajúceho zistené dňa 11.02.2019 pri prešetrení spotrebiteľského 

podania č. 822/2018 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj, kam sa na základe predvolania dostavil Peter Obžera DTDAV, miesto 

podnikania Kukučínova 205/12, Nováky, a to: 

 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho vybaviť reklamáciu výrobku najneskôr do 30 

dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom, nakoľko reklamácia prístrešku 

uplatnená dňa 05.10.2018 písomne, prevzatá zo strany predávajúceho dňa 17.10.2018, 

nebola vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, čím bol porušený § 18 ods. 4, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju 

na požiadanie orgánu dozoru na nazretie, nakoľko v čase kontroly nebola predložená 

evidencia reklamácií, čím bol porušený § 18 ods. 10 

 

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  300,00 EUR  slovom  tristo eur  
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 11.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 822/2018 na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, kam sa na základe predvolania dostavil Peter Obžera 



DTDAV, miesto podnikania Kukučínova 205/12, Nováky, ako predávajúci (ďalej len účastník 

konania). 

 

       Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 822/2018, 

uviedol, že až o 2 mesiace neskôr od podania reklamácie sa dočkal termínu opravy.  

 

        Pri prešetrení spotrebiteľského podania inšpektori zistili, že spotrebiteľ si dňa 05.10.2018 

uplatnil písomne reklamáciu a prevzatá bola zo strany predávajúceho dňa 17.10.2018. 

Spotrebiteľ k podaniu zaslal nasledovné kópie dokladov: 

- Príjmový pokladničný doklad č. 81809 na sumu 200 EUR – Úhrada faktúry č. 201808 za 

realizáciu prístrešku zo dňa 25.09.2018, 

- Podací lístok k zaslanej reklamácií zo dňa 05.10.2018 - RE 118821905SK (adresát: Peter 

Obžera DTDAV, Kukučínova 205/12, 972 71 Nováky), 

- SMS správa od účastníka konania zo dňa 05.12.2018 o predpokladanom termíne opravy 

prístrešku. 

 

       V čase kontroly účastník konania nepredložil žiadne doklady súvisiace s predmetnou 

reklamáciou. 

  

        Z dokladov zaslaných spotrebiteľom k prešetrovanému podaniu inšpektori zistili, že 

účastník konania nevybavil reklamáciu uplatnenú písomne spotrebiteľom dňa 05.10.2018 

a prevzatú zo strany predávajúceho dňa 17.10.2018, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie.  

 

        Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vybaviť 

reklamáciu v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote. Tým porušil § 18 ods. 4 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.). 

          

        V čase kontroly nebola inšpektorom SOI zo strany účastníka konania predložená evidencia 

reklamácií. Inšpektori teda zistili, že účastník konania nevedie evidenciu o reklamáciách.  

 

       Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho viesť 

evidenciu o reklamáciách, ktorá má obsahovať predpísané údaje a predložiť ju na požiadanie 

orgánu dozoru na nazretie. Tým porušil § 18 ods. 10 zákona. č. 250/2007 Z. z. 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré 

v odbernej lehote neprevzal. 

 

     Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe 

na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v 

živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je 

správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej 

zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.  

    

     Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu. Účastník konania si 

zásielku aj napriek  upovedomeniu o uložení zásielky doručovateľom neprevzal. Zásielka sa 

vrátila správnemu orgánu dňa 27.06.2019 s poznámkou poštového doručovateľa: Zásielka 



neprevzatá v odbernej lehote. V zmysle § 25 ods. 3 Správneho poriadku sa zásielka považuje 

za doručenú.   

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

      Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 11.02.2019 

uviedol, že reklamáciu prijal a bola to jeho prvá reklamácia. Evidenciu reklamácii si nevedie, 

keďže to bola jeho prvá reklamácia. Spotrebiteľa kontaktoval a chcel sa dohodnúť na termíne, 

ktorý by bol priaznivý aj pre neho a aj kvôli počasiu. V predošlej písomnej komunikácii bol 

dohodnutý termín koniec februára, resp. začiatok marca 2019. Opätovne osloví spotrebiteľa, či 

toto obdobie vyhovuje a dohodnú si presný termín opravy prác. Po ukončení opravných prác 

zašle na Inšpektorát SOI správu o doriešení reklamácie.  

 

      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 tvrdeniam uvádzaným účastníkom konania, správny orgán uvádza, že uplatnenie 

reklamácie je jednostranný právny úkon. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj 

zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný reklamáciu prijať a pri rešpektovaní 

povinností vyplývajúcich zo zákona vybaviť ju v zákonom stanovenej lehote. Spotrebiteľovi 

zákon dáva právo uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pričom mu neukladá 

žiadne povinnosti či podmienky pri uplatnení tejto zodpovednosti. Reklamáciu možno 

považovať za vybavenú vtedy, ak predávajúci vie preukázať, že v zákonnej lehote umožnil 

spotrebiteľovi realizovať svoje nároky, ktoré mu vyplývajú z toho, či je vada odstrániteľná 

alebo nie. Ak lehota na vybavenie reklamácie nie je dodržaná, zákon nešpecifikuje z akého 

dôvodu uplynula táto lehota.  

 

     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 predávajúci porušil povinnosť vybaviť reklamáciu výrobku 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pod vybavením reklamácie sa v zmysle § 

2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním 

opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením 

primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené 

zamietnutie, a to v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote. Nedodržaním tejto povinnosti 



účastník konania zúžil rozsah práv spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane 

spotrebiteľa. Spotrebiteľ musel strpieť reklamačné konania po dobu dlhšiu, ako bolo nutné zo 

zákona a tým, že nebol oboznámený s výsledkom reklamačného konania, nemohol podniknúť 

ďalšie kroky k vyriešeniu danej problematiky. 

 

    Správny orgán vzal do úvahy aj tú skutočnosť, že účastník konania porušil povinnosť viesť 

evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať predpísané údaje, a to aj údaje o dátume 

a spôsobe vybavenia reklamácie, a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. 

Spôsobom vybavenia reklamácie sa pritom v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. 

rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, 

vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na 

prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Zápis o konkrétnej reklamácii v evidencii 

o reklamáciách môže slúžiť ako dôkazový materiál, aké stanovisko zaujal účastník konania 

k reklamácií spotrebiteľa v prípade uplatnenia si svojho práva prostredníctvom súdu.  

 

    Správny orgán tiež zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského 

podania, ktoré sa v plnej miere potvrdilo. 

 

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

predávajúceho vybaviť reklamácie výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju 

na požiadanie orgánu dozoru na nazretie došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv 

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

na ochranu ekonomických záujmov a práva na informácie.  

 

     Konaním účastníka konania došlo k upretiu práva spotrebiteľa na informácie a tým je 

marený účel  zákona vyjadrený v § 3 zákona č. 250/2007 Z. z., kde jedným z chránených práv 

spotrebiteľa sú práve ochrana jeho práva na informácie a práva na ochranu jeho ekonomických 

záujmov.  

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho vybaviť reklamácie výrobku 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a povinnosť predávajúceho viesť evidenciu 

o reklamáciách, ktorá musí obsahovať predpísané údaje, a predložiť ju na požiadanie orgánu 

dozoru na nazretie. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

11.02.2019 pri prešetrení spotrebiteľského podania č. 822/2018 na Inšpektoráte Slovenskej 

obchodnej inšpekcie v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, kam sa na základe predvolania dostavil 

Peter Obžera DTDAV, miesto podnikania Kukučínova 205/12, Nováky, účastník konania, ako 

predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

      

      Správny orgán pokladá za potrebné uviesť, že zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie je 

účastník konania sankcionovaný za to, že nebol dodržaný procesný postup pri vybavovaní 

reklamácie požadovaný zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vyriešenie otázky, ako účastník 

konania rozhodne o prijatej reklamácii, je v kompetencii samotného predávajúceho, SOI do 

procesu rozhodovania nezasahuje. Účastník konania je však povinný vybaviť každú reklamáciu 

zákonom požadovaným spôsobom. 

 

      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 určovaní výšky postihu správny orgán vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z, v zmysle ktorého zohľadnil charakter a závažnosť zisteného protiprávneho 

konania, spočívajúce v porušení zákonom chránených práv spotrebiteľa.   

 

      Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.     

      Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.      

 

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0082/03/2019                                                       Dňa  28.06.2019 

 
 

 

 

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   WERPAL TN s. r. o. 

sídlo   911 01 Trenčín, Pod čerešňami 428/28 

IČO    52 031 021 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 27.02.2019 pri prešetrení spotrebiteľského 

podania č. 91/2019 v prevádzke Reštaurácia Čarodej, Šoltésovej 7382/4, Trenčín, 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 vo vzťahu k cene, nakoľko v ponuke na predaj na 

internetovej stránke predávajúceho www.carodejrestaurant-online.sk sa nachádzali 

informácie o cenách jednotlivých ponúkaných druhov pizze a príloh na pizzu, ďalej 

informácie o možnosti voľby veľkosti pizze spolu s informáciu, že k jedlu je účtovaný 

poplatok za obal v znení: „Normal + Obal (+ 0,20 EUR), Maxi + Obal (+4,40 EUR)“, 

pričom inšpektori SOI vykonaným kontrolným nákupom, do ktorého objednali 

prostredníctvom donáškovej služby 1 porciu 0,420 kg pizza Margarita malá zistili, že 

predávajúci účtoval odpredané jedlo v hodnote 4,40 EUR, pričom na internetovej 

stránke bola uvedená odlišná predajná cena tohto jedla, 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. d), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 

prevádzkarne uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly prevádzka nebola 

označená aktuálnym obchodným menom a sídlom predávajúceho a nebola označená 

menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, čím bol porušený 

§ 15 ods. 1 písm. a) a 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  

 

http://www.carodejrestaurant-online.sk/


p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  400,00 EUR slovom  štyristo eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

      Dňa 27.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 91/2019 v prevádzke Reštaurácia 

Čarodej, Šoltésovej 7382/4, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania WERPAL TN s. r. o., 

sídlo 911 01 Trenčín, Pod čerešňami 428/28, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   
 

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

91/2019 uviedol, že uvedený predávajúci účtuje pri rozvoze jedla poplatok za obalový materiál.  
 

     Inšpektori SOI vykonali dňa 27.02.2019 na základe ponuky jedál uvedenej na 

internetovej stránke www.carodejrestaurant-online.sk objednávku jedla 1 x 420g pizza 

Margarita normál na donášku s uvedením adresy dodania Hurbanova 59, Trenčín. Inšpektori 

SOI zistili, že v zmysle údajov uvedených na predmetnej internetovej stránke účastníka konania  

je predajná cena objednanej pizze 420g pizza Margarita normál 4,20 EUR. Na predmetnej 

internetovej stránke sa nachádzali okrem informácií o predajných cenách jednotlivých 

ponúkaných druhov pizze a príloh na pizzu, ďalej informácie o možnosti voľby veľkosti pizze 

spolu s informáciu, že k jedlu je účtovaný poplatok za obal v znení: „Normal + Obal (+ 0,20 

EUR), Maxi + Obal (+4,40 EUR)“ napriek tomu, že náklady na obalový materiál je povinný 

znášať predávajúci. Na základe elektronickej objednávky doručil zamestnanec účastníka 

konania Martin S. na určenú adresu objednané jedlo, pričom na kontrolný nákup vydal doklad 

o kúpe z elektronickej registračnej pokladnice č. Ú/Z: 00017/00057 (ďalej len doklad o kúpe 

z ERP“) na sumu 4,40 EUR, na ktorom boli uvedené nasledovné položky:  

„1 x BALNE pizza krabica mala ks á 0,00 EUR 

  1 x pizza margarita mala á 4,40 EUR“. 

 

 Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania poskytuje na svojej internetovej stránke 

www.carodejrestaurant-online.sk zavádzajúce a nesprávne informácie o predajných cenách 

ponúkaných jedál, keď na predmetnej internetovej stránke bola uvedená odlišná (nižšia) 

predajná cena objednaného jedla 1 x 420 g pizza Margarita malá ako bola predajná cena, ktorú 

účastník konania pri kontrolnom nákupe účtoval.  

 

     Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

(ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“) nesmie predávajúci používať nekalé obchodné praktiky. 

  

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

pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

 

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, 
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alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú 

skupinu spotrebiteľov. 

 

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

najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 citovaného zákona.      

 

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

vo vzťahu k cene. 

 

Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že prevádzka nebola v čase kontroly označená na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka bola 

označená nesprávnym (neaktuálnym) obchodným menom a sídlom predávajúceho a meno 

a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne nebolo uvedené. 

 

      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.  

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

        Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje 

osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

        Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

        Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny 

orgán obdržal dňa 21.06.2019 (00:31:59 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

            

V oznámení o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019 bolo nesprávne uvedené, že 

prevádzkareň predávajúceho nebola v čase kontroly dňa 27.02.2019 označená na vhodnom 
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a trvale viditeľnom mieste obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom a priezviskom 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa, 

pričom správne malo byť uvedené, že prevádzkareň predávajúceho nebola označená na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste aktuálnym obchodným menom a sídlom predávajúceho 

a nebola označená menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Správny 

orgán posúdil uvedenú chybu ako zrejmú chybu v písaní, ktorú odstránil uvedením správneho 

znenia predmetného nedostatku v tomto rozhodnutí.  

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.  

 

            Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.02.2019 

uviedol, že zistené nedostatky berie na vedomie a ihneď ich odstráni. Balenie k donáškovej 

službe neúčtujú, na internetovej stránke si cenu za balenie odstránia. Označenie prevádzky si 

doznačia. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

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

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

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

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

konania uvádzaním nesprávnych, respektíve nepravdivých informácií o predajných cenách 

ponúkaných jedál, nakoľko na internetovej stránke účastníka konania www.carodejrestaurant-

online.sk, prostredníctvom ktorej je možné vykonať objednávku jedlo formou donášky, bola 

uvedená odlišná (nižšia) predajná cena objednaného jedla 1 x 420 g pizza Margarita malá ako 

bola predajná cena, ktorú účastník konania pri kontrolnom nákupe inšpektorom SOI účtoval, 

následkom čoho je spotrebiteľ uvedený do omylu o skutočnej predajnej cene ponúkaných jedál. 

 

        Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením správnych a úplných predpísaných údajov 

na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho. 

 

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

predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky vo forme klamlivého konania a porušením 
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povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

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

ekonomických záujmov a práva na informácie.  

 

       K povinnostiam predávajúceho patrí zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné 

praktiky a povinnosť predávajúceho uviesť  predpísané údaje na vhodnom a trvale viditeľnom 

mieste prevádzkarne. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

27.02.2019 v prevádzke Reštaurácia Čarodej, Šoltésovej 7382/4, Trenčín, účastník konania, 

ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

       Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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

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

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

       Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na všetky zákonom požadované 

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

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

jeho rozhodovaní sa o obchodnej transakcii.  

      Správny orgán zobral taktiež do úvahy následky porušenia povinnosti spočívajúce 

v možnom ohrození ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že im bola prostredníctvom 

internetovej stránky účastníka konania pri objednávke jedla na donášku poskytnutá nesprávna 

informácia o predajnej cene ponúkaného jedla, keď v skutočnosti bola predajná cena odlišná, 

čo bolo preukázané aj vykonaným kontrolným nákupom. Správny orgán zároveň prihliadol 

k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. 

z., podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu 

ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol.  

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

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

orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu pri spodnej 

hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

        Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán 

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

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

poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na 

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 



aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0083/03/2019                                                                  Dňa  28.06.2019 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

 

u  k  l  a  d  á 
 

 

účastníkovi konania   ZoNaAl, s.r.o. 

sídlo   972 24 Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 128 

IČO    47 975 911 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 28.02.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

TEXTIL „ANKA ELEGANT“, Námestie SNP 354/20, Nováky, a to: 

 

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

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

štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 1074,10 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie 

o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho 

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

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

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

a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 

prevádzkarne uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka 

označená 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, nakoľko v čase kontroly nemala predavačka žiadne 

označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľov, čím bol porušený § 15 

ods. 3 

 



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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        

    vo výške  500,00 EUR  slovom  päťsto eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 28.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni TEXTIL „ANKA ELEGANT“, Námestie SNP 

354/20, Nováky, ktorú prevádzkuje účastník konania ZoNaAl, s.r.o., sídlo 972 24 Diviacka 

Nová Ves, Diviacka Nová Ves 128, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).  

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 1074,10 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 5 kusov pánske nohavice „STYLE ENJOY“ á 39,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, pamuk“, 

 3 kusy pánske nohavice „REPABLO“ á 39,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% coton, 5% elastane“, 

 3 kusy dámske šaty „L´ATORE“ á 29,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „93% PES, 7% elastan“, 

 2 kusy dámske šaty „ADIKA“ á 23,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku, bez uvedenia percentuálneho vyjadrenia použitého materiálu: „poliester“, 

 6 kusov dámske sako „LATIKA“ á 45,00 EUR (2 kusy biele, 2 kusy čierne a 2 kusy 

modré) s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „97% bawelna, 3% 

elestan“, 

 9 kusov dámske sako „SIMGE“ á 35,00 EUR (3 kusy žlté, 4 kusy šedé, 2 kusy červené) 

s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „85% bawelna, 10% poliester, 5% 

elastan“, 

 4 kusy dámske sako „NOIX“ á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „97% bawelna, 3% elastan“. 

 

Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov 

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

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným 

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

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

 

U uvedených 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1074,10 EUR boli údaje o 

materiálovom zložení v súlade s predmetným osobitným predpisom (teda etiketou a iným 



označením, ktoré musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj 

pevne pripevnené) uvedené len v cudzom jazyku. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

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

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

250/2007 Z. z.“).  

 

Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že prevádzkareň nebola v čase kontroly 

označená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka 

nebola označená obchodným menom a sídlom predávajúceho a menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť tejto prevádzkarne. 

 

      Inšpektori SOI 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 inšpektori SOI pri kontrole zistili, že predavačka nemala žiadne označenie alebo 

odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľa.  

 

 Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, 

mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. Tým porušil  § 15 ods. 3  zákona. 

č. 250/2007 Z. z. 

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

        Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje 

osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

        Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

http://www.slovensko.sk/


        Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny 

orgán obdržal dňa 21.06.2019 (00:24:28 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

            

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

 Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 01.03.2019, ktoré bolo zaslané formou e-

mailovej správy, uviedol, že vyradené druhy textilných výrobkov boli na existujúcich etiketách 

prepísané do kodifikovanej podoby štátneho jazyka. Ďalej uviedol, že predávajúci boli 

opätovne poučení o povinnosti odlíšenia sa od zákazníkov označením alebo oblečením, pričom 

písomne vzali na vedomie svoje povinnosti. Účastník konania ďalej uviedol, že na otváracích 

hodinách boli doplnené údaje: obchodné meno, sídlo firmy a meno zodpovedného vedúceho. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Správny orgán si dovoľuje s ohľadom na 

vyjadrenie účastníka konania k inšpekčnému záznamu uviesť, že síce pozitívne hodnotí snahu 

účastníka konania čo najskôr odstrániť nedostatky, avšak zároveň zdôrazňuje, že dodatočné 

uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 

3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou 

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako 

predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych 

predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej 

podnikateľskej činnosti. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za 

porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti 

zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma 

úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho 

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

záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 7 druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 1074,10 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu  
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spotrebiteľa  o kúpe  výrobku,  ktorý  v dôsledku  svojho  zloženia  nemusel  byť zo zdravotných 

dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia 

o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje a ktorej dostupnosť je 

potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku. Uvádzanie údajov 

o materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom v cudzom jazyku by mohlo viesť 

k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály. 

V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako 

dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad 

použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.  

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

v štátnom jazyku. 

 

 Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením všetkých predpísaných údajov na 

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že v čase kontroly nemala predavačka (zamestnankyňa 

účastníka konania) žiadne označenie alebo odev, ktoré by ju odlišovalo od spotrebiteľov, aby 

spotrebiteľ vedel rozpoznať zamestnanca pre  prípadné informovanie sa. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných 

výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka zákonom 

požadovaným spôsobom, v prípade neuvedenia všetkých predpísaných informácií 

o predávajúcom a jeho prevádzkarni na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne a 

v prípade nezabezpečenia povinnosti predávajúceho, aby predávajúci, respektíve jeho 

zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo 

odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa došlo zo strany účastníka konania k porušeniu  práv 

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

na informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, povinnosť uviesť predpísané údaje na vhodnom 

a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne a porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby 

jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie 

alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej 

inšpektormi SOI dňa 28.02.2019 v prevádzke TEXTIL „ANKA ELEGANT“, Námestie SNP 

354/20, Nováky, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, 

preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 7 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol 



zákonom ustanoveným spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných 

informácií do štátneho jazyka; skutočnosť, že prevádzka nebola na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste označená obchodným menom a sídlom predávajúceho a menom 

a priezviskom osoby zodpovednej za činnosti prevádzky; skutočnosť, že zamestnankyňa 

účastníka konania nebola od spotrebiteľov žiadnym spôsobom odlíšená a tiež skutočnosť, že 

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

z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 13, 

§ 15 ods. 1 písm. a) a písm. b) a § 15 ods. 3 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na 

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

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

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

zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0086/03/2019                                                                  Dňa  28.06.2019 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

u  k  l  a  d  á 
 

 

účastníkovi konania   Chillout Dca s. r. o. 

sídlo   018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum II 88 

IČO    51 071 452 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 28.02.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

Reštaurácia, bar Chillout Dca, Centrum II 88/35, Dubnica nad Váhom, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

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

nápojovom lístku 10 druhov tovarov nachádzajúcich v ponuke na predaj uvedený údaj 

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

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni 

nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  250,00 EUR  slovom  dvestopäťdesiat eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 28.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Reštaurácia, bar Chillout Dca, Centrum II 88/35, 

Dubnica nad Váhom, ktorú prevádzkuje účastník konania Chillout Dca s. r. o., sídlo 018 41 

Dubnica nad Váhom, Centrum II 88, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

  



Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 10 

druhov tovarov, pri ktorých neobsahoval nápojový lístok údaj o ich objeme, a to: 

 

- Bonaqua á 1,00 EUR 

- Römerquelle á 1,20 EUR 

- Cappy á 1,20 EUR 

- Coca cola á 1,20 EUR 

- Fanta á 1,20 EUR 

- Sprite á 1,20 EUR 

- Tonic á 1,20 EUR 

- Nestea ľadové čaje á 1,20 EUR 

- Vinea á 1,20 EUR 

- Radegast Birell á 1,60 EUR.  

 

      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo o 

množstve. Tým porušil  § 12 ods. 2 zákona. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

(ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“). 

 

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

nebol v prevádzkarni umiestnený reklamačný poriadok, v prevádzkarni sa vôbec nenachádzal. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil 

§ 18 ods. 1  zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  05.06.2019, ktoré neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

        Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje 

osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

        Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

http://www.slovensko.sk/


        Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny 

orgán obdržal dňa 21.06.2019 (00:53:06 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre 

vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Správny orgán neskúma úmysel v konaní 

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

Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti 

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

kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

        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 v ponuke na predaj sa nachádzalo 10 druhov tovarov, 

u ktorých nebol v nápojovom lístku uvedený údaj o ich objeme, čím účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ riadne informovaný o miere 

ponúkaného 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 porušenia povinnosti 

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

alebo o množstve a v prípade nezabezpečenia reklamačného poriadku na spotrebiteľovi 

dostupnom a viditeľnom mieste prevádzkarne došlo zo strany účastníka konania 

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

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

 

http://www.slovensko.sk/


K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním 

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

predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľom. 

Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 28.02.2019 

v prevádzkarni Reštaurácia, bar Chillout Dca, Centrum II 88/35, Dubnica nad Váhom, účastník 

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

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

v prípade 10 druhov tovar chýbal v nápojovom lístku údaj o ich objeme; skutočnosť, že 

v prevádzkarni nebol umiestnený reklamačný poriadok a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný 

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

predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení ods. 2 a § 18 ods. 1 

citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo 

tovaru so zisteným nedostatkom) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej 

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

k uloženiu pokutu na spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za 

adekvátnu. 

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0088/03/2019                                                        Dňa  27.06.2019 

 

 
 

 

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   MG RINK, s.r.o. 

sídlo         911 05 Trenčín, Obchodná 31 

IČO                 36 342 165  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 05.03.2019 v prevádzke  

Reštaurácia HOTEL*** ARÉNA MARIÁNA GÁBORÍKA, Hodžova 6844, Trenčín, a to: 

 

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

kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 9,44 EUR, účtovanom 

v celkovej hodnote 9,60 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného 

nápoja 1x40 ml Jack Daniels  á 80,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, čím 

vznikol rozdiel v hodnote 0,16 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  250,00 EUR slovom  dvestopäťdesiat eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 05.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Reštaurácia HOTEL*** ARÉNA MARIÁNA GÁBORÍKA, 

Hodžova 6844, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania MG RINK, s.r.o., sídlo 911 05 

Trenčín, Obchodná 31, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).                



       Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný 

nákup v celkovej správnej hodnote 9,44 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 9,60 

EUR. Inšpektori zistili, že v kontrolnom nákupe nebola 

dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40 ml Jack Daniels á 80,00 EUR/1 liter o 2 

ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,16 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.). 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré 

v odbernej lehote neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.  

 

     Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do 

elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa 

vrátila správnemu orgánu dňa 21.06.2019 s poznámkou: Uplynutie úložnej lehoty rozhodnutia 

do vlastných rúk s fikciou doručenia k OZSK P/0088/03/2019. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho 

poriadku sa zásielka považuje za doručenú.   

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

      Dotknutá čašníčka účastníka konania Zuzana P., ktorá vykonala obsluhu kontrolného 

nákupu, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.03.2019 uviedla, že pri 

kontrole bola prítomná, nedoliatie vzniklo z jej strany nedopatrením v návale práce v čase 

obedov a nejedná sa o úmysel. O kontrole bude informovať vedenie spoločnosti.  

 

      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. V rámci 

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

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

 



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

vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav 

protiprávny.  

      

      K tvrdeniu dotknutej čašníčky účastníka konania, že nedoliatie vzniklo z jej strany 

nedopatrením v návale práce v čase obedov a nejedná sa o úmysel, správny orgán uvádza, že 

uvedené tvrdenie nemá vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatky zistené v čase 

kontroly voči účastníkovi konania v rámci správneho konania. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 

1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. je povinnosťou účastníka konania predávať výrobky 

v správnej miere. V čase kontroly bolo preukázané, že nebola dodržaná deklarovaná miera 

odpredaného alkoholického nápoja o 2 ml po zohľadnení tolerancie. Správny orgán na tomto 

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

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

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

povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto 

zákonom. Poškodenie spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej sankcii nie je 

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

prípade bol spotrebiteľ na svojich právach konaním účastníka konania poškodený, konkrétne 

tým, že nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 1x40 ml Jack Daniels á 80,00 

EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,16 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 

zistených nedostatkov a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán musí sankciu 

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

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

Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj 

pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo 

zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno 

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do 

vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane  

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší 

daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským 

subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v 

prípade účastníka konania. 
 

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

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

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

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

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

 



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

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

a následky porušenia povinností.  

 

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

1x40 ml Jack Daniels á 80,00 EUR/1 liter o 2 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla 

spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,16 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 informácie a práva na ochranu ekonomických záujmov. 

 
   K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej 

miere. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 05.03.2019 

v prevádzke Reštaurácia HOTEL*** ARÉNA MARIÁNA GÁBORÍKA, Hodžova 6844, 

Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne 

porušil.  

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

       Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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

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

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

zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici 

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

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

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

orgán do úvahy všetky zákonné podmienky, pričom nedodržanie správnej miery u odpredaného 

nápoja zhodnotil ako závažnejšie porušenie zákona.    
 

       Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán pri 

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.  

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0091/03/2019                                                        Dňa  27.06.2019 

 

 
 

 

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   MINETAS s. r. o.  

sídlo   911 05 Trenčín, Obchodná 912/27  

IČO      51 877 198 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 08.03.2019 v prevádzke MINETA 

boutique – odevy, Štúrovo námestie 5/124, Trenčín, a to:  

 

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

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

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov v celkovej 

hodnote 344,93 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku, čím bol 

porušený § 13, 

 

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

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

 

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  150,00 EUR slovom  jedenstopäťdesiat eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 08.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke MINETA boutique – odevy, Štúrovo námestie 5/124, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania MINETAS s. r. o., sídlo 911 05 Trenčín, Obchodná 912/27, ako 

predávajúci (ďalej len účastník konania).                                                                   

 



      Inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali celkom 4 druhy výrobkov 

v celkovej hodnote 344,93 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 

 1 ks Dámske tričko style: gami-99 á 19,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „50% Bomuld, 50% Polyester“, 

 3 ks Dámske nohavice art. 1906 á 39,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% Cotton, 5% Elastam“, 

 1 ks Dámsky kabát CONELI á 44,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „75% Welna, 20% Poliamid, 5% Kaszmir“, 

 2 ks Dámsky kabát ADIKA á 79,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „30% Welna, 70% Akryl“. 

 

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

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

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

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.). 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré 

v odbernej lehote neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.  

 

     Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do 

elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa 

vrátila správnemu orgánu dňa 21.06.2019 s poznámkou: Uplynutie úložnej lehoty rozhodnutia 

do vlastných rúk s fikciou doručenia k OZSK P/0091/03/2019. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho 

poriadku sa zásielka považuje za doručenú.   

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

     Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 08.03.2019 uviedol, 

že nedostatky odstránia.  

 

     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 4 druhov výrobkov v priamej ponuke na predaj 

spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo 

dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho 

zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe výrobku je 

pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. 

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

v prípade alergie na niektoré materiály.  

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

jazyku. 

 

     Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade porušenia povinnosti 

predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený materiálovým 

zložením v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany účastníka konania 

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

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

a práva na informácie. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie 

uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej 

inšpektormi SOI dňa 08.03.2019 v prevádzke MINETA boutique – odevy, Štúrovo námestie 

5/124, 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.  

 

      Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán pri 

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

       v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,  911 01 Trenčín 
Číslo: P/0101/03/2019                                                     Dňa  28.06.2019  

 

                                             

 

 

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  ECO PRODUKT s. r. o. 

sídlo   972 17 Kanianka, Banícka 360/7 

IČO    45 502 471 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 19.02.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.ecoprodukt.sk zo dňa 23.01.2019 vykonanej v prevádzke ECO 

PRODUKT s. r. o. , Jesenského 35, Bojnice, kedy bolo vykonané aj prešetrenie 

spotrebiteľského podania č. 3/2019, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania 

na stránke www.ecoprodukt.sk boli uvedené nasledovné podmienky: 

-v článku 4. Ceny tovaru uvedená podmienka: 

„Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. 

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Je v záujme kupujúceho si pri každom nákupe 

aktuálne ceny overiť. ECO PRODUKT s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien, v 

náväznosti na úpravy cien výrobcov, chyby pri importe cien a pri pohyboch kurzu voči 

iným menám.“; 

 

-v článku 6. Dodávka tovaru uvedená podmienka: 

„Tovar je expedovaný kuriérskou službou. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a 

náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za škody 

vzniknuté pri preprave tovaru neručíme. Ak sa vyskytne problém s poškodením tovaru 

pri preprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú 

službu.“, 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. 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.“), 

http://www.ecoprodukt.sk/
http://www.ecoprodukt.sk/


- pre porušenie povinnosti predávajúceho 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, nakoľko 

spotrebiteľ L. V. dňa 30.11.2018 uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy na tovar 2 

kusy LED žiarovka 3.2 W studená biela 12 V DC SMD2835 G4 v hodnote 3,98 EUR, 

pričom predmetný tovar bol predávajúcemu doručený dňa 17.12.2018, avšak 

predávajúci spotrebiteľovi uhradenú sumu vrátil až v deň kontroly 23.01.2019,  čím bol 

porušený § 9 ods. 1 zákona číslo 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.“) 

 

p  o  k  u  t  u 
 

 

vo výške  300,00 EUR slovom tristo eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 19.02.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej len „inšpektori SOI“) došetrenie kontroly 

internetového obchodu www.ecoprodukt.sk zo dňa 23.01.2019, ktorá bola vykonaná 

v prevádzke ECO PRODUKT s. r. o. , Jesenského 35, Bojnice, kedy bolo vykonané aj 

prešetrenie spotrebiteľského podania č. 3/2019. Internetový obchod  www.ecoprodukt.sk 

prevádzkuje účastník konania ECO PRODUKT s. r. o. so sídlom 914 51 Trenčianske Teplice, 

Štvrť SNP 123, ako predávajúci  (ďalej len „účastník konania“).   

 

 Spotrebiteľ L.V. vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod 

číslom 3/2019, uviedol, že si objednal prostredníctvom internetového obchodu 

www.ecoprodukt.sk tovar, ktorý mu bol doručený dňa 29.11.2018, pričom následne uplatnil 

právo na odstúpenie od zmluvy a dňa 30.11.2018 zaslal tovar predávajúcemu, ktorý si tovar 

prevzal dňa 17.12.2018. Uviedol, že niekoľkokrát komunikoval prostredníctvom e-mailových 

správ s predávajúcim, avšak do dňa podania podnetu (dňa 03.01.2019) mu peniaze neboli 

vrátené. 

 

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 23.01.2019 údaje 

z podstránky Kontakty, Reklamácie spolu s reklamačným formulárom a s formulárom 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku; Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na 

odstúpenie od kúpnej zmluvy a Obchodné podmienky internetového obchodu 

www.ecoprodukt.sk, ktoré posúdil právny odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia boli zosumarizované a účastníkovi konania 
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oznámené pri dokončení kontroly dňa 19.02.2019. 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. 

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok a ostatných podstránok bolo zistené, že 

účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach na stránke 

www.ecoprodukt.sk boli v článku 4. Ceny tovaru a článku 6. Dodávka tovaru uvedené 

podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

 

4. Ceny tovaru  

„Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny 

sú vrátane 20% DPH. Je v záujme kupujúceho si pri každom nákupe aktuálne ceny overiť. ECO 

PRODUKT s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien, v náväznosti na úpravy cien výrobcov, 

chyby pri importe cien a pri pohyboch kurzu voči iným menám.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. 

z. Táto podmienka je vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorý už uskutočnil záväznú objednávku 

tovaru, v rozpore s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko predávajúci je povinný 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých 

ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, 

spôsob, akým sa vypočíta ako aj ďalšie iné náklady a poplatky. Spotrebiteľ má právo na dodanie 

tovaru v cene uvedenej pri objednávke tovaru, pokiaľ predávajúci potvrdil prijatie objednávky 

(t. j. predávajúci akceptoval návrh na uzavretie kúpnej zmluvy), čím došlo k platnému 

uzatvoreniu kúpnej zmluvy predávajúceho so spotrebiteľom/kupujúcim.  

 

6. Dodávka tovaru 

„Tovar je expedovaný kuriérskou službou. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na 

dopravu reklamácií hradí kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Za škody vzniknuté pri 

preprave tovaru neručíme. Ak sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri preprave 

prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. 

z. v prípade, že predávajúci požaduje od spotrebiteľa, aby v prípade uplatnenia reklamácie 

tovaru hradil náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho 

k predávajúcemu. V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo na úhradu 

nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za 

vady.  

Rovnako podmienka stanovujúca, že kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri 

preprave v čase jeho prevzatia je povinný kontaktovať prepravnú službu, je v rozpore so 

zákonom, nakoľko žiaden právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu takúto povinnosť 

neukladá, preto ustanovenie upravujúce kontaktovanie prepravnej služby pri  zistenom 
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poškodení tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. Kontaktovať 

prepravnú službu v tejto súvislosti má predávajúci, nakoľko medzi predávajúcim a prepravnou 

spoločnosťou existuje záväzkový vzťah. 

 

           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. Občianskeho zákonníka 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. 

 

Inšpektori SOI pri prešetrení spotrebiteľského podania č. 3/2019 zistili, že spotrebiteľ 

L. V. si prostredníctvom internetovej stránky účastníka konania www.ecoprodukt.sk objednal 

tovar 2 kusy LED žiarovka 3.2 W studená biela 12 V DC SMD2835 G4 v hodnote 3,98 EUR + 

doprava v hodnote 1,80 EUR (faktúra č. FV187565 zo dňa 27.11.2018 na sumu 5,78 EUR). 

 

      Spotrebiteľ dňa 30.11.2018 uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy, zaslal 

účastníkovi konania písomne oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. Účastník 

konania predmetnú zásielku prevzal dňa 17.12.2018. 

 

      Inšpektori SOI v čase kontroly dňa 23.01.2019 zistili, že účastník konania spotrebiteľovi 

nevrátil bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, a to sumu  

5,78 EUR.  Po oboznámení sa s obsahom spotrebiteľského podania č. 3/2019 účastník konania 

predložil kópia detailu pohybu na účte, podľa ktorého bola spotrebiteľovi dňa 23.01.2019 

vrátená suma 5,78 EUR. 

 

      Inšpektori SOI teda vykonanou kontrolou zistili, že účastník konania porušil povinnosť 

predávajúceho 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 
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zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov. Tým porušil § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.  

 

Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania dňa 07.06.2019 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou 

elektronickej úradnej správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 06.06.2019, 

ktoré neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

        Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje 

osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

        Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej 

moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

        Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny 

orgán obdržal dňa 23.06.2019 (00:29:54 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

 

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

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

oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k dôvodom konania, prípadne navrhnúť 

doplnenie dokazovania.   

 

Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 23.01.2019 

uviedol, že si uvedomuje chybu zo strany spoločnosti ECO PRODUKT s. r. o., doposiaľ je to 

prvé pochybenie za obdobie od začiatku ich činnosti. Uviedol, že stratégiou spoločnosti je 

maximálna spokojnosť zákazníka a zákazníkom vychádzajú v ústrety mnohokrát nad rámec 

zákona len aby uspokojili ich potreby. Všetky právne a zákonné náležitosti si dávajú 

kontrolovať externou špecializovanou právnou firmou na ochranu spotrebiteľa 

Nakupujbezpečne.sk, s.r.o. Uviedol, že ako príčinu nedostatku by mohol určiť zlyhanie 

ľudského faktora v najviac zaneprázdnenom obchodnom predvianočnom období. Aby predišli 

podobnému prípadu v budúcnosti, uviedol, že zavedú kontrolné nástroje, ktoré dovolia 

dodatočne odkontrolovať stav vybavenia odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie. Účastník 

konania ďalej uviedol, že dlžnú sumu uhradili hneď počas kontroly. 
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Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 21.02.2019 uviedol, že na základe 

kontroly, ktorá bola vykonaná inšpektormi SOI dňa 19.02.2019, podáva nasledovné vyjadrenie. 

Dňa 23.01.2019 bola vykonaná kontrola zverejnených informácií na webovej stránke 

www.ecoprodukt.sk. Na základe posúdenia Obchodných podmienok boli zistené nezrovnalosti 

so zákonmi. Všetky zistenia sú opravené, jednotlivé body obsahujú podmienky a informácie, 

ktoré sa síce nachádzajú v Obchodných podmienkach, ale v skutočnosti nie sú vykonávané 

v praxi. V praxi sú vykonávané podľa uvedených zákonov. Účastník konania uviedol, že tieto 

obchodné podmienky síce neboli aktualizované na internetovej stránke, ale zákazníkovi plnia 

všetko, čo mu vyplýva zo zákona. Mrzí ich, ak nejakých zákazníkov uviedli do mylných 

informácií, budú sa snažiť poskytovať zákazníkovi všetky správne informácie vyplývajúce zo 

zákonov, nakoľko sú zákaznícky orientovaná spoločnosť. Ďalej uviedol, že na základe chyby, 

ktorú vykonali pri opomenutí úhrady platby zákazníkovi, prehodnotili doterajší interný systém 

a zaviedli nové pravidlá, nakoľko je v záujme spoločnosti ECO PRODUKT s. r. o. podobné 

chyby neopakovať a predchádzať im. 

 

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.ecoprodukt.sk uvádzal podmienky, ktoré boli po posúdení 

vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných 

strán v neprospech spotrebiteľa.  Pri prešetrení spotrebiteľského podania správny orgán 

spoľahlivo zistil, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky 

platby, ktoré od neho prijal. V prípade spotrebiteľa L. V., ktorý odstúpil od zmluvy dňa 

30.11.2018, účastník konania vrátil peniaze až dňa 23.01.2019, teda v čase prešetrovania 

spotrebiteľského podania na základe kontroly SOI.  

Správny orgán si dovoľuje uviesť, že dodatočné uskutočnenie nápravy – náprava 

zistených nedostatkov a následné prijatie kontrolného mechanizmu - 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. a) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho 

deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona, pričom v zmysle 

§ 15 ods. 2 písm. a) uloží orgán dohľadu za správny delikt podľa odseku 1 písm. ba) citovaného 

zákona pokutu od 300 do 16 500 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. a) 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.  

http://www.ecoprodukt.sk/
http://www.ecoprodukt.sk/


Správny orgán považuje za potrebné s ohľadom na vyjadrenie účastníka konania zo dňa 

21.02.2019 uviesť, že konaním účastníka konania bol v časti vytýkaných nedostatkov 

[nedostatky v zmysle § 4 ods. 2 písm. c)] porušený zákon č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných 

nedostatkov [nedostatok v zmysle § 9 ods. 1] 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. 

V súvislosti a argumentami účastníka konania, že obchodné podmienky účastníka konania síce 

neboli aktualizované na internetovej stránke, ale zákazníkovi plnia všetko, čo mu vyplýva zo 

zákona, správny orgán uvádza, že poškodenie práv spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom 

uloženej sankcii, nie je obligatórnym znakom skutkovej podstaty tohto druhu správneho 

deliktu. Zákonom (tak zákonom č. 250/2007 Z. z. ako aj zákonom č. 102/2014 Z. z.) je uložená 

obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení 

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

aj v tomto prípade. 

 

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

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

v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej 

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinnosti.  

 

  Správny orgán vzal do úvahy následky protiprávneho konania, ktorými je porušenie 

práv spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách a porušením povinnosti predávajúceho 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. 

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

konania, ktorého opodstatnenosť sa potvrdila. 

 

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, právo na ochranu ekonomických záujmov 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.ecoprodukt.sk,  ako aj na skutočnosť, že obsah týchto 

podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

 

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. 

 

http://www.ecoprodukt.sk/


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 používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách a povinnosť predávajúceho 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. Tento zákaz a povinnosť, ako vyplýva z kontroly 

internetového obchodu www.ecoprodukt.sk vykonanej dňa 23.01.2019 a pri dokončení 

kontroly predmetného internetového obchodu dňa 19.02.2019 v prevádzke ECO PRODUKT s. 

r. o. , Jesenského 35, Bojnice, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému 

preukázateľne porušil. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo 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 skutočnosť, že išlo o prvé porušenie zákonných povinností zo strany účastníka 

konania; na špecifiká konkrétneho prípadu (počet zistených neprijateľných podmienok, druh 

a hodnotu tovaru, ktorého sa odstúpenie od zmluvy spotrebiteľa týkalo) a proporcionalitu 

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

povinnosti môže uložiť. S ohľadom na rozsah zistených nedostatkov pristúpil správny orgán 

k uloženiu pokuty blízko spodnej hranice zákonom ustanovenej sadzby, pričom túto pokutu 

považuje za adekvátnu. 

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil 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 zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitia 

vyššie opísaných neprijateľných podmienok. Takéto konania účastníka konania môže 

spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho, poškodiť.  

 

Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne.     

 

V zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny 

delikt podľa § 15 ods. 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur. 

 

http://www./


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 represívno-

výchovnú 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 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0120/03/2019                                                       Dňa  12.07.2019 

 
 

 

 

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   dm drogerie markt, s.r.o. 

sídlo   831 06 Bratislava, Na pántoch 18 

IČO    31 393 781 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 07.03.2019 pri kontrole v prevádzke dm 

drogerie, Nitrianska 2080, Partizánske, a to:  

 

 pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za 

nekalú obchodnú praktiku sa považuje aj klamlivé konanie, ak zapríčiňuje alebo môže 

zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo 

akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k cene, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku 

– Lanza EXPRESS čistič práčky 250 ml – vyobrazený na starne 30 akciového letáku 

„JOURNAL – marec 2019. Platí od 01.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.“, u ktorého 

bola v predmetnom akciovom letáku uvedená odlišná (nižšia) predajná cena ako bola 

predajná cena vedená v cenovej evidencii, 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. d), 
 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  150,00 EUR slovom  jednostopäťdesiat eur 
 

 

                                                                       



O d ô v o d n e n i e 
 

      Dňa 07.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke dm drogerie, Nitrianska 2080, Partizánske, ktorú 

prevádzkuje účastník konania dm drogerie markt, s.r.o., sídlo 831 06 Bratislava, Na pántoch 

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

     Inšpektori SOI pri kontrole zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku, 

pri ktorom bola uvedená odlišná (nižšia) predajná cena v akciovom letáku „JOURNAL – marec 

2019. Platí od 01.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.“ ako bola predajná cena vedená 

v cenovej evidencii, a to:  

 

- Lnaza EXPRESS čistič práčky 250 ml vyobrazený na strane 30 akciového letáku 

„JOURNAL – marec 2019. Platí od 01.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.“ 

S uvedením predajnej ceny 2,59 EUR a predajná cena vedená v cenovej evidencii bola 

v čase kontroly 3,69 EUR. 

 

     Inšpektori SOI teda zistili, že v prípade 1 druhu vyššie uvedeného výrobku bola 

v platnom akciovom letáku uvedená nižšia predajná cena výrobku ako predajná cena, ktorú 

predávajúci účtuje v zmysle cenovej evidencii pri kúpe tohto výrobku.  

 

     Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

(ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“) nesmie predávajúci používať nekalé obchodné praktiky. 

  

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

pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

 

c) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 

d) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

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

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

skupinu spotrebiteľov. 

 

 

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

najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 citovaného zákona.      

 

       Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika 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 vo vzťahu k cene. 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.07.2019, ktoré prevzal dňa 

02.07.2019.         

http://www.slovensko.sk/


     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. 

 

      Oblastný manažér účastníka konania Pavol T., MBA vo svojom vyjadrení zo dňa 

02.07.2019, ktoré zaslal vo forme e-mailovej správy ako prostredníctvom pošty, k vytýkanému 

nedostatku – porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky vo vzťahu 

k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť uviedol, že výrobok Emanuel ungaro 

feminin, dámske edt., 30 ml á 19,99 eur bol v Jurnáli označený ako IBA ONLINE, to znamená, 

že na filiálke sa v čase kontroly ani nemal nachádzať. Uviedol, že z pohľadu účastníka konania 

je zistený nedostatok neopodstatnený.  

 K vytýkanému nedostatku – porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné 

praktiky vo vzťahu k cene výrobku uviedol, že v prípade nesprávne uvedenej ceny 1 druhu 

výrobku Lanza EXPRESS čistič práčky 250 ml v akciovom letáku „JOURNAL – marec 2019. 

Platí od 01.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.“ Išlo o chybné vyobrazenie výrobku. Cena 2,59 

eur uvedená v Jurnáli sa vzťahovala na výrobok Lanza tekutý čistič práčky 250 ml. Chyba bola 

zapríčinená ľudským faktorom a nebola úmyselná, zistený nedostatok bol hneď po zistení, ešte 

v deň kontroly, odstránený a cena upravená podľa Jurnálu. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené oblastný manažér požiadal Slovenskú obchodnú 

inšpekciu, aby pri ukladaní výšky pokuty prihliadla aj na vyššie uvádzané skutočnosti. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Správny orgán uvádza, že síce pozitívne hodnotí 

snahu účastníka konania o čo najrýchlejšie odstránenie kontrolou zisteného nedostatku, avšak 

považuje za potrebné zdôrazniť, že dodatočné uskutočnenie nápravy (oprava predajnej ceny 

účtovanej pri predaji výrobku vyobrazeného v akciovom letáku) nezbavuje kontrolovanú 

osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou 

kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny 

stav zistený v čase kontroly.  

 

Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti 

objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za 

konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma úmysel v konaní 

účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený 

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

predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

Pokiaľ ide o porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky vo 

vzťahu k hlavným znakom produktu ako je jeho dostupnosť, ktoré bolo v čase kontroly 

konštatované v súvislosti s výrobkom Emanuel ungaro feminin, dámske edt., 30 ml á 19,99 

EUR, správny orgán pristúpil v tejto časti po preskúmaní veci na základe doručeného 

vyjadrenia účastníka konania zo dňa 02.07.2019 k upusteniu od postihovania účastníka 

konania, nakoľko pri predmetnom výrobku bola v akciovom letáku vyobrazená upresňujúca 

informácia o jeho dostupnosti IBA ONLINE. Správny orgán teda po preskúmaní prehodnotil 

svoje skutkové i právne posúdenie v tejto časti ustálil, že účastník konania neporušil zákaz v 

zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 7 ods. 1, ods. 2, ods. 4 a § 8 ods. 1 



písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z., preto správny orgán upustil od uloženie sankcie za príslušný 

správny delikt. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

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

konania uvádzaním nesprávnych informácií o cene výrobkov, nakoľko v ponuke na predaj 

v kontrolovanej prevádzke sa nachádzal 1 druh výrobku, u ktorého bola uvedená vyššie 

predajná cena v cenovej evidencii oproti predajnej cene uvedenej v platnom akciovom letáku, 

následkom ktorého je spotrebiteľ uvedený do omylu o skutočnej predajnej cene výrobkov. 

 

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

predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky vo forme klamlivého konania vo vzťahu 

k cene 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 zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné 

praktiky. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 07.03.2019 

v prevádzke dm drogerie, Nitrianska 2080, Partizánske, účastník konania, ako predávajúci, 

vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

       Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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

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

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

       Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na všetky zákonom požadované 

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

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

jeho rozhodovaní sa o obchodnej transakcii.  

      Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený 

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

iného právo na informácie a na ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené 

nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  



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

prípadu (iba 1 druh výrobku, pri ktorom bola v akciovom letáku uvedená nižšia predajná cena 

ako predajná cena vedená v cenovej evidencii), proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

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

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

prípade za adekvátnu. 

 

        Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán 

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

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

poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na 

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

 Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

       Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0126/03/2019                                                                  Dňa  12.07.2019 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

 

u  k  l  a  d  á 
 

 

účastníkovi konania   FUREIN s.r.o. 

sídlo   821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Na križovatkách 16834/82 

IČO    50 709 062 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 26.03.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

Čínsky obchod TEXTIL, OBUV „La Fan“, Štefánikova 811, Púchov, a to: 

 

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

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

štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 603,50 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie 

o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho 

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

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

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

a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        

    vo výške  300,00 EUR  slovom  tristo eur 
 

 

 



O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 26.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod TEXTIL, OBUV „La Fan“, 

Štefánikova 811, Púchov, ktorú prevádzkuje účastník konania FUREIN s.r.o., sídlo 821 04 

Bratislava – mestská časť Ružinov, Na križovatkách 16834/82, ako predávajúci (ďalej len 

„účastník konania“).  

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 603,50 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 12 kusov dámske nohavičky „HANA“ á 2,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastan“, 

 14 kusov dámske nohavičky „JASSIRRE“ á 1,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastan“, 

 12 kusov detské nohavičky „GHLAIN KLAIN“ á 1,50 EUR s údajmi o materiálovom 

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

 12 kusov dámske nohavice „GOURD“ á 13,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „98% coton, 2% elasthane“, 

 4 kusy dámske nohavice „GNG BASIC“ á 10,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „98% coton, 2% elasthane“, 

 3 kusy pánska koženková bunda „HAWK HOURSE“ á 31,50 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „65% PU, 35% viscose“, 

 3 kusy pánska koženková bunda „ALNWICK“ á 32,50 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „55% PU, 45% spun rayon“, 

 5 kusov pánska rifľová bunda „LONGLI JEANS“ á 23,50 EUR s údajmi 

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

 

 2 kusy pánska rifľová bunda „KUSI“ á 14,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „97% coton, 3% polyester“. 

 

1 kus dámskych nohavičiek „GHLAIN KLAIN“ v hodnote 1,50 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastan“ bol odpredaný aj do 

kontrolného nákupu. 

 

Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov 

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

vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným 

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

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

 

U uvedených 9 druhov výrobkov v celkovej hodnote 603,50 EUR boli údaje o 

materiálovom zložení v súlade s predmetným osobitným predpisom (teda etiketou a iným 



označením, ktoré musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj 

pevne pripevnené) uvedené len v cudzom jazyku. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

Z. z. 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  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  01.07.2019, ktoré prevzal dňa 

02.07.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.03.2019 

uviedol, že so záznamom súhlasí. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Účastník konania ako predávajúci je povinný 

dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník 

konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez 

ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol 

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

stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo 

vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 9 druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 603,50 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu  

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

dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia 

o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje a ktorej dostupnosť je 

http://www.slovensko.sk/


potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku. Uvádzanie údajov 

o materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom v cudzom jazyku by mohlo viesť 

k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály. 

V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako 

dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad 

použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.  

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

v štátnom jazyku. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných 

výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka zákonom 

požadovaným spôsobom došlo zo strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa 

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

informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej 

inšpektormi SOI dňa 26.03.2019 v prevádzke Čínsky obchod TEXTIL, OBUV „La Fan“, 

Štefánikova 811, Púchov, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, 

preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo 

o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti počas 12 mesiacov. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 9 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol 

zákonom ustanoveným spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných 

informácií do štátneho jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany 

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

povinnosti vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 13 citovaného zákona. Správny orgán 

prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými 

nedostatkami) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú 

správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na 

spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 



k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

       Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0127/03/2019                                                                  Dňa  12.07.2019 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   Pizzeria pod hradom 1 s.r.o. 

sídlo   831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A 

IČO    50 336 690 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 26.03.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

Pizzeria pod hradom, Považské Podhradie 4, Považská Bystrica, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 5,10 EUR nebol vydaný 

doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad 

o zaplatení, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 1  

 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v hygienicky nezávadných 

obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, 

pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, nakoľko 

v čase kontroly vykonali inšpektori SOI kontrolný nákup, do ktorého telefonicky 

objednali jedlo – 1 porcia Pizza Klasická 660g á 4,80 EUR, ktoré doručil pracovník 

rozvozu na adresu parkovisko Hotel pod hradom, Považská Bystrica, pričom bolo 

zistené, že predávajúci účtoval pri telefonickej objednávke s následným dovozom jedla 

poplatok za balenie jedla v hodnote 0,30 EUR, čím bol porušený § 17, 

 

 

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

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

 

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  700,00 EUR  slovom  sedemsto eur 
 
 

 



O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 26.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) kontrolu v prevádzkarni Pizzeria pod hradom, Považské Podhradie 4, Považská Bystrica, 

ktorú prevádzkuje účastník konania Pizzeria pod hradom 1 s.r.o., sídlo 831 06 Bratislava – 

mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

Z dôvodu overenia vydávania dokladu o kúpe vykonali inšpektori SOI na základe 

telefonickej objednávky jeden kontrolný nákup a zistili, že na kontrolný nákup účtovaný 

v celkovej hodnote 5,10 EUR nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov ani náhradný doklad 

o zaplatení. Účtujúci zamestnanec účastníka konania Ľuboš G., ktorý vykonal dovoz 

objednaného jedla, prijal platbu bankovkou v nominálnej hodnote 5,00 EUR a euromincou 

v nominálnej hodnote 0,10 EUR. 

 

           Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“). 

 

       Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI 

telefonicky objednávku jedla s adresou doručenia parkovisko Hotela pod hradom v Považskej 

Bystrici. Inšpektori SOI, vystupujúci v postavení spotrebiteľa, objednali do kontrolného 

nákupu 1 porciu pizze Klasická 660g g á 4,80 EUR. Zamestnanec účastníka konania Ľuboš G. 

doručil objednané jedlo na dohodnuté miesto. Inšpektori SOI zistili, že účastník konania do 

kontrolného nákupu účtoval aj poplatok za balenie jedla – krabicu v hodnote 0,30 EUR. 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania pri objednávke jedla prostredníctvom telefónu 

s následným dovozom účtuje spotrebiteľom poplatok za balenie jedla.  

 

       Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do 

takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na obalový 

materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, čím porušil § 17 zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej 

správy zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  01.07.2019, ktoré prevzal dňa 

03.07.2019. 

 

       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. 

 

 Zamestnanec účastníka konania Ľuboš G., ktorý vykonal dovoz a účtovanie 

objednaného jedla, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.03.2019 uviedol, 

že ho mrzí, že nevydal doklad o kúpe. V rýchlosti zabudol doklad na palubnej doske v aute, 

viackrát sa to nebude opakovať. 

 

http://www.slovensko.sk/


        Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.03.2019 

uviedol, že nevydanie dokladu ho mrzí a v čo najkratšom čase nedostatky odstránia, balné na 

pizzu bude odstránené. 

 

 Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 04.07.2019, ktoré zaslal prostredníctvom 

portálu www.slovensko.sk, uviedol, že nedostatky sa snažili v čo najkratšom čase odstrániť. 

Krabice, ktoré blokovali, už neblokujú a bloček, ktorý nebol inšpektorom SOI vydaný a bol 

vydaný až po vyzvaní ho veľmi mrzí, šofér ho zabudol podať. Účastník konania uviedol, že 

situácia sa už nezopakuje a je si vedomý následkov. 

 

       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. V zmysle § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. je 

predávajúci povinný predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých 

obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na obalový materiál 

a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. V zmysle citovaného ustanovenia je predávajúci 

povinný v prípade predaja výrobkov – jedál s ich následným dovozom spotrebiteľovi zabaliť 

jedlá do hygienicky nezávadných obalov a zároveň je povinný znášať náklady vynaložené 

jednak na obalový materiál, ako aj činnosť zabalenia jedla. Na základe vykonaného 

kontrolného nákupu v čase kontroly dňa 26.03.2019 inšpektori SOI spoľahlivo a presne zistili, 

že účastník konania účtuje v prípade predaja jedla s následným dovozom spotrebiteľovi 

poplatok za balenie jedla v hodnote 0,30 EUR. Uvedenú skutočnosť účastník konania potvrdil 

aj vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.03.2019, ako aj vo vyjadrení zo dňa 

04.07.2019. 

  V súvislosti s vyjadrením účastníka konania, že nedostatky sa snažili v čo najkratšom 

čase odstrániť, si dovoľuje správny orgán uviesť a zdôrazniť, že kontrolovaná osoba je povinná 

v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné 

opatrenia na ich odstránenie, pričom dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú 

osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie týchto nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. 

 

Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti 

objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny 

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

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

správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich 

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

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

http://www.slovensko.sk/


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

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

a následky porušenia povinností.  

 

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

spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko 

tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. 

 

      Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu účtovania nákladov na balenie jedla pri predaji 

jedla prostredníctvom rozvozu bol spotrebiteľ poškodzovaný na svojich právach, nakoľko si 

predávajúci účtoval poplatok za zabalenie jedla, ktorý je povinný sám znášať. Poskytnutie 

hygienicky nezávadného obalu a vykonanie činnosti jeho zabalenia pri predaji jedla 

prostredníctvom rozvozu a donášky, kedy nedochádza ku konzumácii jedla priamo 

v prevádzkovej jednotke predávajúceho, je zároveň nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo 

objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Správny orgán zároveň vzal do 

úvahy, že z dôvodu účtovania poplatku za balenie jedla pri rozvoze a donáške objednaného 

jedla spotrebiteľovi došlo k vzniku rozdielu v kontrolnom nákupe o 0,30 EUR v neprospech 

spotrebiteľa. 

 

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

výrobkov a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho predávať výrobky v hygienicky 

nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha 

výrobku, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci došlo 

zo strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených 

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

ekonomických záujmov. 

 

      K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

výrobku a povinnosť predávajúceho predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch 

alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pričom náklady na 

obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Tieto povinnosti, ako vyplýva 

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 26.03.2019 v prevádzke Pizzeria pod hradom, 

Považské Podhradie 4, Považská Bystrica, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k 

vyššie uvedenému, preukázateľne porušil. 

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66400 EUR, bola uložená  na základe 

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

       Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov. Správny orgán 

prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o č. 250/2007 Z. z., vyjadrený v § 3 

ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na ochranu ekonomických 

záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Správny orgán po 

zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj 

po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu (nevydanie dokladu o kúpe, vzniknutý 

finančný rozdiel v kontrolnom nákupe z dôvodu účtovania balenia na objednané jedlo) 



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

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

sadzby, pričom uloženú pokutu považuje za adekvátnu. 

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

       Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

       Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0129/03/2019                                                        Dňa  12.07.2019 

 

 

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   Alexander Pajtina  

miesto podnikania 911 01 Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 422/84  

IČO     47 356 821  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 26.03.2019 pri kontrole v prevádzke Arena 

Pub, Olbrachtova 7, Trenčín, a to: 

  

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

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 3,10 EUR nebol vydaný 

doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice ani náhradný doklad o 

zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1, 

 

 

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

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov      

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  300,00 EUR  slovom  tristo eur  

 



O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 26.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Arena Pub, Olbrachtova 7, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník 

konania Alexander Pajtina, miesto podnikania 911 01 Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 422/84, 

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 x Fanta v plechovke á 1,00 EUR, 

- 2 x 40 ml Borovička á 0,55 EUR. 

 

      Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 3,10 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 

1 x 20,00 EUR a účtujúci čašník účastníka konania Peter Š. správne vydal výdavok v hodnote 

16,90 EUR.   

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov. Tým porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.). 

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí   správneho konania zo dňa  01.07.2019, ktoré 

prevzal dňa 04.07.2019. 

 

      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 čašník účastníka konania Peter Š., ktorý vykonal obsluhu a účtovanie kontrolného 

nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 26.03.2019 uviedol, že prišiel 

neskoro do práce, nemal urobený vklad a najskôr chcel zákazníkov obslúžiť a doklad chcel 

vytlačiť až keď dopijú alkohol, načo sa však už inšpektori preukázali.  

 

      Dotknutý čašník účastníka konania Peter Š. vo svojom vyjadrení, ktoré doručil osobne 

správnemu orgánu dňa 29.03.2019 uviedol totožné skutočnosti ako vo svojej vysvetlivke 

k inšpekčnému záznamu a uviedol, že nevydanie dokladu bolo zapríčinené na základe jeho 

rodinných problémov. 

 

     Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 09.07.2019 uviedol, že z jeho strany ako 

prevádzkovateľa bola náprava urobená  a ku každému tovaru sa vystaví aj daný bloček. 

V prípade uloženia pokuty bude musieť zvážiť uzavretie prevádzky.  

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 



nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci 

objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. 
Správny orgán neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. 
Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je 

vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav 

protiprávny. 

 

    K tvrdeniam dotknutého čašníka účastníka konania a účastníka konania, správny orgán 

uvádza, že uvedené tvrdenie nemá vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatok zistený 

v čase kontroly voči účastníkovi konania v rámci správneho konania. Čašník účastníka konania 

Peter Š. opísal vo svojom vyjadrení zo dňa 29.03.2019 iba okolnosti, v dôsledku ktorých 

nevydal doklad o kúpe výrobkov, samotné spáchanie iného správneho deliktu však žiadnym 

spôsobom nespochybnil. 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 

zistených nedostatkov a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán musí sankciu 

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

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

Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj 

pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo 

zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto 

požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj 

represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť 

ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno 

rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do 

vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane  

uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší 

daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským 



subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v 

prípade účastníka konania. 

 

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

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

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

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

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

 

     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 

výrobkov došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

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

na ochranu ekonomických záujmov a  práva na uplatnenie reklamácie. 

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 

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

vykonanej inšpektormi SOI dňa 26.03.2019 v prevádzke Arena Pub, Olbrachtova 7, Trenčín, 

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 výrobkov 

zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.    
 
       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.              

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0133/03/2019                                                                  Dňa  12.07.2019 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

 

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania    Iveta Janíčková – Textil JoJa 

miesto podnikania   958 41 Veľké Uherce 320 

IČO    50 213 342 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 28.03.2019 v prevádzkarni 

Textil JoJa, Veľké Uherce 320, Veľké Uherce, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď 

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

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

porušený § 10a ods. 1 písm. k), 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu – Nariadenia Európskeho 

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

vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, pretože v ponuke  

na predaj sa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 13,50 EUR bez údajov 

o materiálovom zložení, čím bol porušený § 12 ods. 2, 

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

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

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 14 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 409,80 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku, čím bol porušený § 13, 

 

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

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

 

 



p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  250,00 EUR  slovom  dvestopäťdesiat eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 28.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Textil JoJa, Veľké Uherce 320, Veľké Uherce, ktorú 

prevádzkuje účastník konania Iveta Janíčková – Textil JoJa, miesto podnikania 958 41 Veľké 

Uhrerce 320, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

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

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

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

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

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

 

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

uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

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

k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. 

z.“). 

 

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

výrobku v celkovej hodnote 13,50 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 

 1 kus detská súprava „BUBUKI“ á 13,50 EUR bez údajov o materiálovom zložení.  

 

Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu 

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

textilných výrobkov etiketou a iným označením. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného 

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

 

Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 14 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 409,80 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

- 2 kusy dámske sako NEW Collection á 19,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

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

- 1 kus dámsky kardigán MODA á 14,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „100% cotone“, 

- 3 kusy dámsky kardigán MADE IN ITALY NEW Collection á 14,90 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „80% viscosa, 20% poliestere“, 

- 2 kusy dámske šaty MODA ITALIA á 16,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elasthan“, 



- 1 kus dámsky kabát červený NEW Collection á 24,90 EUR s údajmi o materiálovom 

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

- 1 kus dámske sako tmavozelené á 18,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „92% poliestere, 8% elastan“, 

- 1 kus dámske šaty art. 6637 á 18,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom 

jazyku: „100% cotone“, 

- 3 kusy pánska košeľa JIYAN á 15,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „100% pamut“, 

- 2 kusy dámske šaty maskáčové MODA ITALIA á 18,90 EUR s údajmi o materiálovom 

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

- 1 kus dámske šaty modré á 19,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „100% tencel“, 

- 1 kus dámska blúzka AURORA LIN á 16,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

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

- 1 kus dámske šaty „YOU“ á 18,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „95% cotton, 5% lycra“, 

- 1 kus dámska predĺžená vesta SIGNET 4780 á 28,90 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „98% coton, 2% lycra“, 

- 2 kusy dámske šaty SWEETISSIMA á 21,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

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

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

Z. z. 

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  01.07.2019, ktoré 

prevzal dňa 04.07.2019. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.03.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný a so záznamom súhlasí. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným  spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

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

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

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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



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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

 Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

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

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

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa, 

pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti podať návrh na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

v štátnom jazyku. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznámenia informácie 

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

spôsobom pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi; v prípade chýbajúcich údajov 

o materiálovom zložení; v prípade neuvádzania údajov o materiálovom zložení 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany účastníka konania k porušeniu  práv 

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

na informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa 

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

predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu a 

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

poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako 

vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 28.03.2019 v prevádzke Textil JoJa, Veľké 

Uherce 320, Veľké Uherce účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, 

preukázateľne porušil.  



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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

predávajúci žiadnym spôsobom neoznámi pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu s predávajúcim; 

skutočnosť, že v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 15 druhov výrobkov, u ktorých boli 

porušené informačné povinnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard 

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

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

citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (počet 

a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami v plnení informačných povinností) 

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

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

zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.  

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

       Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

       Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

Číslo: P/0134/03/2019                                                                  Dňa  15.07.2019 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

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

neskorších predpisov 

 

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   Ing. Mária Dorčíková 

miesto podnikania   020 01 Púchov, Kuzmányho 1051/8 

IČO    40 680 878 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 28.03.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

Textil – Ing. Mária Dorčíková, Zlatovská 2143, Trenčín, a to: 

 

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

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

štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 11 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 624,40 EUR [10 kusov pánske tričko „J STYLE“ art. 

10898 á 7,00 EUR; 7 kusov pánske tričko „J STYLE“ art. SS739# á 7,00 EUR; 3 kusy 

pánske tričko „REWAY“ á 12,00 EUR; 2 kusy dámske šaty prúžkované (modrobiele) á 

12,00 EUR; 6 kusov dámske nohavice art. K8801 á 20,00 EUR; 2 kusy pánske rifle 

„Pepper“ á 20,00 EUR; 2 kusy pánske rifle „Harpay“ á 19,00 EUR; 4 kusy pánske rifle 

„Harpia“ á 20,00 EUR; 6 kusov pánske rifle „Harpia“ á 17,00 EUR; 7 kusov dámske 

nohavičky „Yutu“ á 2,20 EUR; 5 kusov dámska mikina á 10,00 EUR]s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        

    vo výške  250,00 EUR  slovom  dvestopäťdesiat eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 28.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Textil – Ing. Mária Dorčíková, Zlatovská 2143, 



Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania Ing. Mária Dorčíková, miesto podnikania 020 01 

Púchov, Kuzmányho 1051/8, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).  

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 11 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 624,40 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 10 kusov pánske tričko „J STYLE“ art. 10898 á 7,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „65% cotone, 35% poliestere“, 

 7 kusov pánske tričko „J STYLE“ art. SS739# á 7,00 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „65% cotone, 35% poliestere“, 

 3 kusy pánske tričko „REWAY“ á 12,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

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

 2 kusy dámske šaty prúžkované (modrobiele) á 12,00 EUR s údajmi o materiálovom 

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

 6 kusov dámske nohavice art. K8801 á 20,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „60% cotton, 35% polyester, 5% elestane“, 

 2 kusy pánske rifle „Pepper“ á 20,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „95% cotton, 5% spandex“, 

 2 kusy pánske rifle „Harpay“ á 19,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „90% cotton, 10% spandex“, 

- 4 kusy pánske rifle „Harpia“ á 20,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „85% cotton, 13% polyester, 2% spandex“, 

- 6 kusov pánske rifle „Harpia“ á 17,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „85% cotton, 13% polyester, 2% spandex“, 

- 7 kusov dámske nohavičky „Yutu“ á 2,20 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotton, cotone, 5% elastan“, 

- 5 kusov dámska mikina á 10,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „80% poliester, 20% pamut“. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

Z. z. 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  01.07.2019, ktoré 

prevzal dňa 04.07.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.03.2019 

uviedol, že sa za zistené nedostatky ospravedlňuje a tieto nedostatky okamžite odstráni. 

 



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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Správny orgán si dovoľuje s ohľadom na 

vysvetlivku účastníka konania k inšpekčnému záznamu zo dňa 28.03.2019 uviesť, že dodatočné 

uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 

3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou 

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako 

predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych 

predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej 

podnikateľskej činnosti. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za 

porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale 

zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav 

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

právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 11 druhov výrobkov 

v celkovej hodnote 624,40 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku 

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

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

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

spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej 

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

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

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

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

výrobu.   

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

v štátnom jazyku. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných 

výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo 

strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 

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

záujmov a práva na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej 



inšpektormi SOI dňa 28.03.2019 v prevádzke Textil – Ing. Mária Dorčíková, Zlatovská 2143, 

Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne 

porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo 

o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti počas 12 mesiacov. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že 

v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 11 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol 

zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných informácií do štátneho jazyka a tiež 

skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom 

č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentného 

ustanovenia § 13 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho 

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

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

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

považuje v danom prípade za adekvátnu. 

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení 

správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 

250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna 

funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu 

k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať 

aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť 

stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných 

ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

       Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle 

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady 

rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania, 

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a  voči účastníkovi konania tak 

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0137/03/2019                                                        Dňa  15.07.2019 

 
 

 

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    Peter Kuliha 

miesto podnikania  017 01 Považská Bystrica, Praznov 208 

IČO   50 733 567 

 
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na 

dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 18.04.2019) 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 29.03.2019 v prevádzke 

PIZZA PEPPERONI, SNP 1952/470, Považská Bystrica, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

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

nachádzala váha s neautomatickou činnosťou výrobca MARTES, typ NT-15, výrobné 

číslo D 98 06 00 15 bez platného úradného overenia, pričom charakter niektorých 

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

časť kontrolného nákupu, do ktorého bola zakúpená 1 porcia Pizza diabllo v hodnote 

4,80 EUR s deklarovanou hmotnosťou 560 g, 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  150,00 EUR slovom  jednostopäťdesiat euro 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 29.03.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori 

SOI“) kontrolu v prevádzke PIZZA PEPPERONI, SNP 1952/470, Považská Bystrica, ktorú 



prevádzkuje účastník konania Peter Kuliha, miesto podnikania 017 01 Považská Bystrica, 

Praznov 208, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   

 

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

v používaní váha s neautomatickou činnosťou výrobca MARTES, typ NT-15, výrobné číslo D 

98 06 00 15 bez platného úradného overenia, pričom charakter predávaných výrobkov vyžaduje 

používanie váhy. 

 

Do kontrolného nákupu bola zakúpená: 

- 2 porcie Presso káva á 1,00 EUR 

- 1 porcia Pizza diabllo s deklarovanou hmotnosťou 560 g á 4,80 EUR, u ktorej sa nedala 

vyhodnotiť správnosť účtovania z dôvodu, že na prevádzke sa nenachádzala váha 

s platným úradným overením. 

 

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

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

ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 250/2007 Z. z.“). 

 

     Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 01.07.2019, ktoré 

prevzal dňa 04.07.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

     Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 29.03.2019 uviedol, 

že bol počas kontroly prítomný, so záznamom súhlasí a váhu si dá ociachovať. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. K argumentu účastníka konania, že si dá 

váhu ociachovať, správny orgán uvádza, že dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje 

kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je 

povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako predávajúci je povinný 

dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona 

o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. V čase 

kontroly bolo spoľahlivo zistené, v prevádzke sa v používaní nachádzala váha MARTES, typ 

NT-15, výrobné číslo D 98 06 00 15 bez platného úradného overenia, napriek tomu, že charakter 

predaja si jej používanie vyžaduje. 

       Účastník konania zistenie nedostatku nespochybnil právne relevantným spôsobom. 

Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona  zodpovedá  za  porušenie povinnosti 

objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán pritom neskúma úmysel v konaní účastníka 

konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase 



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

bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

     Správny orgán vzal do úvahy  porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V  prípade nezabezpečenia váhy 

s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie 

deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené uplatnenie reklamácie na 

dodržanie hmotnosti výrobkov  vo vzťahu k ich účtovanej cene. 

 

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

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

hmotnosti došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

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

ekonomických záujmov a  práva na informácie.  

 

       K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

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

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 29.03.2019 v prevádzke PIZZA PEPPERONI, SNP 

1952/470, 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.        

  

      V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uloží orgán dozoru za porušenie povinnosti 

ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti 

ochrany spotrebiteľa výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, 

ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu až do výšky 66 400 EUR; za 

opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 

EUR. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu 

jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona č. 

250/2007 Z. z., pričom pokuta bola uložená  na základe správnej úvahy v  zákonnej  hranici 

sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

      Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zisteného nedostatku. Správny orgán po 

zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa  § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj 



po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

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

k uloženiu pokuty pri spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom pokutu uloženú vo výške 

uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia považuje za adekvátnu.  

 

      Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán pri 

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0152/03/2019                                                        Dňa  17.07.2019 

 
 

 

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   COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo 

sídlo     955 21 Topoľčany, Stummerova 5  

IČO      00 168 904  
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 10.04.2019 pri prešetrení spotrebiteľského 

podania č. 200/2019 v prevádzke Coop Jednota, Potraviny 01-097, Bielická 371, Veľké Bielice,  

a to:  

 

- porušenie povinnosti predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

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

sprístupniť a porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok predajnou cenou a 

jednotkovou cenou, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 výrobkov, u ktorých 

nebola uvedená predajná cena a 14 druhov výrobkov, u ktorých nebola uvedená 

predajná cena ani jednotková cena, hoci ich povaha si to vyžaduje, čím bol porušený § 

14 a § 14a ods. 1, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  100,00 EUR slovom  jedensto eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

     Dňa 10.04.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 200/2019  v prevádzke Coop Jednota, Potraviny 

01-097, Bielická 371, Veľké Bielice, ktorú prevádzkuje účastník konania COOP Jednota 



Topoľčany, spotrebné družstvo, sídlo 955 21 Topoľčany, Stummerova 5, ako predávajúci  

(ďalej len účastník konania).   
 

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

200/2019 uviedol, že uvedená prevádzka má neustály chaos v cenovkách, kvôli ktorému musí 

zákazník hľadať a pátrať, čo k čomu patrí a napríklad v mraziacich pultoch v predajni sa 

nenachádzajú vôbec predajné ceny.  

 

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

nebola uvedená predajná cena a 14 druhov výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná cena 

ani jednotková cena, a to: 

 

P.č. Názov tovaru PC* v EUR 

1. Mandle Natural Dr. ENS 100g - 

2. Kypriaci prášok do perníka Dr. Oetker 20 g  - 

3. Trstinový cukor s rumovou arómou Dr. Oetker 20 g - 

4. COOP Sušené droždie 10 g - 

5. COOP Škoricový cukor 20 g - 

PC* – predajná cena 

 

     1 druh výrobku – 1 ks Mandle Natural Dr. ENS 100g účtovaný v hodnote 2,09 EUR bez 

uvedenia predajnej ceny bol odpredaný aj do kontrolného nákupu. 

 

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

1. Dezert TATIANA Kraft 129 g - - 

2. Sirup Zlatá studňa multivitamín 0,7 l - - 

3. Pohár mliečny dezert KUNÍN 150 g - - 

4. Pribináčik Piškótik Jahoda 100 g - - 

5. RAJO DOBRÓ mliečna ryža čokoládová 175 g - - 

6. ZOOT Jogobella Broskyňa 150 g - - 

7. PRETO Ryba Žilina – Rybí šalát s feferónkovým 

šalátom 145 g 

- - 

8. COOP Termix čokoládový 90 g - - 
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9. Spišská Borovička 40% 0,7 l - - 

10. COOP Kukuričky lahôdkové v sladkokyslom náleve 

330 g 

- - 

11. COOP prémium sterilizovaná cibuľka 330 g - - 

12. PATent paradajkový pretlak 140 g - - 

13. SNICO Horčica kremžská kráľovská 350 g - - 

14.  Pivo plechovkové Smädný mních Radler Grep 500 ml  - - 

PC* – predajná cena, JC** – jednotková cena (EUR/l alebo EUR/kg) 

 

     2 druhy výrobkov – 1 ks Dezert TATIANA Kraft 129 g účtovaný v hodnote 2,29 EUR a 1 

ks  Sirup Zlatá studňa multivitamín 0,7 l účtovaný v hodnote 1,00 EUR bez uvedenia predajnej 

ceny a jednotkovej ceny boli odpredané aj do kontrolného nákupu. 

 



     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho informovať 

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

o cene inak vhodne sprístupniť a porušil povinnosť predávajúceho označiť výrobok 

jednotkovou cenou. Tým porušil  § 14 a § 14a 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.). 
 

      Na základe zistenia nedostatku a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.07.2019, ktoré 

prevzal dňa 08.07.2019. 

 

      V oznámení o začatí správneho konania zo dňa 04.07.2019 bolo nesprávne uvedené 

množstvo výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná cena v znení: „v ponuke na predaj sa 

nachádzalo 6 výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná cena“, pričom správne má byť 

uvedené „v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná 

cena“. Správny orgán posúdil uvedenú chybu ako zrejmú chybu v písaní a počítaní, ktorú 

odstránil uvedením správneho množstva výrobkov, u ktorých nebola uvedená predajná cena 

v tomto rozhodnutí.  

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

      Zástupkyňa zodpovednej vedúcej predajne účastníka konania Zuzana K. vo svojej 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 10.04.2019 uviedla, že pri kontrole bola prítomná, 

so záznamom súhlasí a o výsledku bude informovať vedenie spoločnosti.  
 

     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 nedostatku 

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 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. 

 

    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. 

 

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

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

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

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

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

 



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

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

a následky porušenia povinnosti.  

 

     Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj nebolo 5 druhov výrobkov označených 

predajnou cenou a 14 druhov výrobkov nebolo označených predajnou cenou ani jednotkovou 

cenou, čo správny orgán považuje za nedostatok, následkom ktorého je spotrebiteľ 

nedostatočne informovaný o cene výrobku. Cenové informácie sú pre spotrebiteľa jednými 

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

ekonomické správanie. Neuvádzanie jednotkových cien môže ovplyvniť ekonomické správanie 

spotrebiteľa, následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene výrobku 

z hľadiska porovnania jeho výhodnosti. 

 

     Správny orgán zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského podania, 

ktorého opodstatnenosť sa potvrdila. 

 

    Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neuvádzania  predajných cien 

výrobkov a porušením povinnosti predávajúceho označiť výrobky v ponuke na predaj 

predajnou cenou a jednotkovou cenou došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv 

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

na informácie a práva na ochranu ekonomických záujmov. 

 

       K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa 

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

vhodne sprístupniť a povinnosť označiť výrobky v ponuke na predaj predajnou cenou a 

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

10.04.2019 v prevádzke Coop Jednota, Potraviny 01-097, Bielická 371, Veľké Bielice, účastník 

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

 

       Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.   

 

       Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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

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

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. 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.  

 

       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.            

 


