
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0431/03/2018                                                                  Dňa  26.08.2019 

 

 

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   AZUL s.r.o. 

sídlo     958 03 Partizánske, Záhradnícka 1135  

IČO      47 358 114 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 17.10.2018 v prevádzke Hotel 

AZUL ****, Nádražná 2204/8, Partizánske, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho poskytovať služby v predpísanej kvalite, 

pretože prevádzkareň nebola vybavená v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravujú klasifikačné znaky na 

ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried, keď požiadavky na 

vybavenosť jednotlivých častí ubytovacích zariadení podľa § 5 ods. 2 vyhlášky 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. neboli dodržané, 

nakoľko v hotelovej hale alebo jej blízkosti nebol umiestnený osobný výťah podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, čím bol porušený  § 4 ods. 1 písm. b) 

 

 

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 17.10.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Hotel AZUL ****, Nádražná 2204/8, Partizánske, ktorú 

prevádzkuje účastník konania AZUL s.r.o., sídlo 958 03 Partizánske, Záhradnícka 1135, ako 

predávajúci (ďalej len účastník konania). 

 

     Pri výkone kontroly bolo zistené, že kontrolované ubytovacie zariadenie bolo zaradené do 

kategórie Hotel a zatriedené do triedy ****. Pri kontrole dodržiavania Vyhlášky Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky 

na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórie a tried boli zistené nasledovné 

nedostatky: 

 

      Požiadavky na vybavenosť jednotlivých častí tohto ubytovacieho zariadenia neboli 

dodržané, nakoľko v hotelovej hale alebo jej blízkosti nebol umiestnený osobný výťah podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

  

    Podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. 

z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do 

kategórie a tried, sú v hotelovej hale alebo v jej blízkosti umiestnené osobné výťahy slúžiace 

na prepravu hostí a ich batožiny v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

   Podľa § 46 ods. 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stavba hotela, motela a penziónu s viac ako 

dvoma nadzemnými podlažiami musí byť vybavená výťahom, ak má viac ako tri nadzemné 

podlažia, musí mať evakuačný výťah.  

     

    Ubytovacie zariadenie Hotel AZUL **** pozostáva z troch nadzemných podlaží, avšak 

osobný výťah nie je k dispozícií.  

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho poskytovať 

služby v predpísanej kvalite. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. b) 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 13.08.2019, ktoré 

prevzal dňa 14.08.2019. 

 

     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. 

 

     Manažérka hotela účastníka konania Jana B. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 17.10.2018 uviedla, že počas kontroly bola prítomná, o kontrole bude informovať 

vedenie spoločnosti a vyjadrenie k inšpekčnému záznamu zašlú v zákonom stanovenom 

termíne.  

 

    Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 22.10.2018 uviedol, že v dobe 

architektonického návrhu a zároveň aj následnej rekonštrukcie celej nehnuteľnosti, vrátane 

hotela, sa investor riadil v súlade s vyhláškou 532/2002 Z. z. podľa § 46 ods. 9. V zmysle tohto 

zákona a na základe odborných konzultácií s projektantom mali za to, že hotel nie je potrebné 

vybaviť výťahom ale v ich záujme je predmetnú vec doriešiť k všeobecnej spokojnosti.  

 

    Správny orgán zaslal účastníkovi konania dňa 28.12.2018 Výzvu na doplnenie vyjadrenia ku 

kontrole, kde žiadal účastníka konania o doplnenie o relevantný dôkaz, na základe ktorého 

dospeli k záveru, že nie je potrebné vybaviť kontrolovanú prevádzkovú jednotku Hotel AZUL 

**** výťahom (napr. vyjadrenie statika alebo architekta, že nie je možné výťah dobudovať).  

    Výzva na doplnenie vyjadrenia ku kontrole bola doručená účastníkovi konania dňa 

13.01.2019. Účastník konania na Výzvu na doplnenie vyjadrenia ku kontrole nereagoval.  

 

    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 predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

     
    Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2  písm. b) zák. 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 pri kontrole dodržiavania Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do 

kategórií a tried bolo zistené, že požiadavky stanovené touto vyhláškou neboli dodržané, 

nakoľko v hotelovej hale alebo jej blízkosti nebol umiestnený osobný výťah podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Uvedeným konaním bolo porušené právo spotrebiteľa na poskytovanie služieb 

v predpísanej kvalite, ktorú ustanovuje citovaná vyhláška. Nedodržaním kvality ustanovenej 

osobitným predpisom nebola dosiahnutá požadovaná akosť a úroveň poskytovaných služieb, 

a tým bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na poskytovanie služieb v predpísanej kvalite.  



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

predávajúceho  poskytovať služby v predpísanej kvalite 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 služby v bežnej kvalite.  

 

    K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť poskytovať služby v predpísanej kvalite. 

Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi dňa 17.10.2018 v prevádzke 

Hotel AZUL ****, Nádražná 2204/8, Partizánske, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom 

k vyššie uvedenému preukázateľne porušil. 

 

      Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods.1 zák. 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 po prihliadnutí na všetky zákonné podmienky, 

najmä s prihliadnutím na závažnosť porušenia povinností a rozsah zistených nedostatkov, 

považuje uloženú pokutu za adekvátnu. 

 

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

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.   

        

      Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške 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/0150/03/2019                                                                  Dňa  12.08.2019 

 

 

 

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   sebmar s.r.o. 

sídlo   972 02 Kocurany 30 

IČO    47 413 808 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 09.04.2019 pri kontrole v prevádzkarni 

GRASSHOPPER, Mierové námestie 29, Trenčín, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

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

nachádzalo 9 druhov obuvi v celkovej hodnote 792,82 EUR bez označenia údajom 

o účele (spôsobe) použitia, pričom údaj o účele (spôsobe) použitia obuvi nebol uvedený 

priamo pri obuvi; vystavené boli na predajnej ploche oba polpáry obuvi bez obalu 

(krabice), ktorú by bolo možné priradiť ku konkrétnej obuvi, a informácia o účelovosti 

obuvi nebola inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie vystupujúcim v postavení 

spotrebiteľa v prípade kontrolného nákupu, do ktorého boli zakúpené dámske tenisky, 

čiarový kód 13242701 v hodnote 23,90 EUR, poskytnutá ani pred úhradou kúpnej ceny 

výrobku, pričom zamestnankyňa účastníka konania pri platení kúpnej ceny síce poskytla 

na tento výrobok krabicu, v ktorej sa nachádzal informačný leták s údajom o účele 

použitia obuvi, avšak s informačným letákom sa mohol spotrebiteľ oboznámiť až po 

úhrade kúpnej ceny tovaru, 

 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 6 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 386,10 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, 

 

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  400,00 EUR  slovom  štyristo eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 09.04.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni GRASSHOPPER, Mierové námestie 29, Trenčín, 

ktorú prevádzkuje účastník konania sebmar s.r.o., sídlo 972 02 Kocurany 30, ako predávajúci 

(ďalej len „účastník konania“).  

 

Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja a plnenie informačných 

povinností predávajúceho vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný nákup v celkovej hodnote 

30,80 EUR, do ktorého bolo odpredané 1 kus dámske tričko kód 87250008 á 6,90 EUR a 1 pár 

obuvi dámske tenisky kód 13242701 á 23,90 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia. Na predajnej ploche sa nachádzali oba polpáry obuvi jednotlivých modelov bez obalu 

(krabice). Pred úhradou kúpnej ceny sa obsluhujúca zamestnankyňa účastníka konania Rebeka 

B. inšpektorov SOI opýtala, či si inšpektori SOI prajú k zakúpenej obuvi krabicu, s čím 

inšpektori SOI súhlasili. Údaj o účele použitia zakúpenej obuvi nebol inšpektorom SOI 

poskytnutý pred zaplatením kontrolného nákupu žiadnym spôsobom (písomne ani ústne). Po 

úhrade kúpnej ceny výrobkov inšpektori SOI zistili, že v obale (krabici), do ktorej bola obuv 

vložená sa nachádzal informačný leták s údajmi o spôsobe údržby, reklamačných podmienkach 

ako aj údaj o účele použitia s vyznačením: „módna obuv“, teda inšpektori SOI vystupujúci 

v postavení spotrebiteľa sa mohli oboznámiť s obsahom informačného letáku až po úhrade 

kúpnej ceny. 

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov obuvi 

v celkovej hodnote 792,82 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to: 

 

- 7 párov dámske tenisky kód 13242701 á 23,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia, pričom 1 pár predmetných tenisiek bez údaju o účele použitia bol odpredaný 

aj do kontrolného nákupu, 

- 3 páry dámske topánky COMER kód 13242657 á 25,90 EUR bez údaju o účele 

(spôsobe) použitia, 

- 6 párov dámske topánky SEASTAR kód 13242305 á 20,72 EUR bez údaju o účele 

(spôsobe) použitia, 

- 6 párov dámske topánky LINIX kód 13301705 á 12,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia, 



- 6 párov dámske topánky NA411 kód 13301859 á 18,90 EUR bez údaju o účele 

(spôsobe) použitia, 

- 3 páry dámske topánky kód 13242756 á 14,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia, 

- 3 páry dámske topánky  kód 13242251 á 21,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia, 

- 3 páry dámske topánky kód 13242602 á 24,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia, 

- 4 páry dámskych topánok kód 13301651 á 11,90 EUR bez údaju o účele (spôsobe) 

použitia. 

 

Inšpektori SOI pri kontrole vizuálnou kontrolou zistili, že obuv nachádzajúca sa 

v ponuke na predaj, nie je označená údajom o účele (spôsobe) použitia, údaj  o účele (spôsobe) 

použitia obuvi nebol uvedený priamo na obuvi, nebol umiestnený pri vystavenej obuvi. Pod 

vystavenou obuvou sa nachádzali obaly (krabice) obuvi, v ktorých bol umiestnený informačný 

leták s údajmi o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby a reklamačných podmienkach, avšak 

jednotlivé krabice nebolo možné priradiť ku konkrétnemu modelu ponúkanej obuvi. Inšpektori 

SOI ďalej vykonaním kontroly obsahu jednotlivých krabíc na obuv zistili, že v niektorých 

krabiciach sa informačný leták vôbec nenachádzal.  

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o účele (spôsobe) 

použitia výrobku. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

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

 

Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov 

textilných výrobkov v celkovej hodnote 386,10 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti, a to: 

 

 6 kusov dámske tričko PAKKO rôzne farby á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom 

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

 3 kusy dámske tričko Made in Turkey á 4,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% cotton“, 

 3 kusy rifľová dámska bunda art. 1105 á 23,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „66% pamut, 31% poliészten, 21% viscosa, 1% spandex“, 

 3 kusy dámske nohavice Pronto moda art. 9190 á 19,90 EUR s údajmi o materiálovom 

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

 8 kusov dámske šaty art. 2054 á 8,95 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku: „95% bawelna, 5% elastantyezny“, 

 10 kusov dámsky sveter CCG Perfect á 10,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% 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 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 386,10 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.“).  

 

       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  04.07.2019, 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.sks uvedením jemu známej adresy. Správa sa 

vrátila správnemu orgánu dňa 020.07.2019 (00:54:59 hod.), teda po uplynutí úložnej lehoty 15 

dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy v zmysle § 32 ods. 2 

zákona o e-Governmente s poznámkou o uplynutí úložnej lehoty predmetnej 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 04.07.2019 bolo nesprávne uvedené 

slovný opis skutkovej podstaty iného správneho deliktu „porušenie povinnosti predávajúceho 

http://www.slovensko.sk/


zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného 

predpisu – vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 84/2008 Z. z. o označovaní materiálov 

použitých v hlavných častiach obuvi“, pričom správne malo byť uvedené „porušenie povinnosti 

predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi 

o spôsobe použitia“. Správny orgán posúdil uvedenú chybu ako zrejmú chybu v písaní, ktorú 

odstránil uvedením správneho znenia slovného opisu kontrolou zisteného 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. 

 

 Vedúca prevádzky Rebeka B. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 

09.04.2019 uviedla, že pri kontrole bola prítomná, predáva tovar, ktorý má módnu účelovosť. 

Uviedla, že dočasne označili tovar s účelovosťou, pokiaľ ho neoznačí dodávateľ. 

 

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 v dôsledku neuvedenia údajov o účele (spôsobe) 

použitia obuvi v prípade vyššie uvedených 9 druhov obuvi nachádzajúcej sa v ponuke na predaj 

došlo k porušeniu práv spotrebiteľa na informácie o výrobku a rovnako by mohlo dôjsť 

k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho použití, 

prípadne nesprávnej údržbe. Informácia o účele použitia obuvi predstavuje podstatnú 

informáciu pri rozhodovaní o kúpe daného výrobku, pričom absencia tejto informácie môže 

viesť k používaniu obuvi v nevhodných podmienkach, čo môže mať v prípade reklamácie za 

následok jej zamietnutie z dôvodu nesprávneho používania obuvi. Je potrebné, aby informácia 

o účele použitia obuvi bola pre spotrebiteľa dostupná už v čase ponuky tovaru, kedy sa 

spotrebiteľ rozhoduje o zakúpení danej konkrétnej obuvi s ohľadom na zamýšľaný účel 

používania (napríklad na šport, na bežné nosenie, na turistiku, na slávnostnú udalosť). Údaj 



o spôsobe údržby je pre spotrebiteľa rovnako podstatným údajom, ktorý je nevyhnutný pre 

dodržanie správnej údržby zakúpenej obuvi majúcej vplyv na jej vlastnosti ako aj životnosť. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 6 druhov výrobkov v celkovej 

hodnote 386,10 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu  

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

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

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

potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku. 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 nezabezpečenia zreteľného 

označenia vyššie uvedených druhov obuvi údajom o účele (spôsobe) použitia a 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 ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a povinnosť 

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

spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 09.04.2019 v prevádzke 

GRASSHOPPER, Mierové námestie 29, Trenčín , účastník konania, ako predávajúci, 

vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

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

v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov obuvi bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 6 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 kogentných ustanovení § 12 ods. 2 a § 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   Trenčíne 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0161/03/2019                                                        Dňa  16.08.2019 

 

 

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   FULLTIME, s. r. o.  

sídlo   911 08 Trenčín, Gen. Svobodu 2753/7  

IČO     44 105 487   
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 11.04.2019 pri kontrole v prevádzke 

Autobatérie FULL TIME s.r.o., Kukučínova 3, Trenčín, a to: 

  

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

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 4,70 EUR nebol vydaný 

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

zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1, 

 

zákona  číslo 250/2007 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov      

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  500,00 EUR  slovom  päťsto eur  



 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 11.04.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke Autobatérie FULL TIME s.r.o., Kukučínova 3, Trenčín, ktorú 

prevádzkuje účastník konania FULLTIME, s. r. o., sídlo 911 08 Trenčín, Gen. Svobodu 2753/7, 

ako predávajúci (ďalej len účastník konania). 

 

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

vykonali inšpektori kontrolný nákup, do ktorého zakúpili: 

- 1 x Výstražný trojuholník á 4,70 EUR. 

 

      Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup v celkovej hodnote 4,70 EUR nebol 

vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len ERP) ani 

náhradný doklad o zaplatení. Inšpektori zaplatili za tovar euromincami v nominálnej hodnote 

6,00 EUR a účtujúci zodpovedný vedúci účastníka konania Marián Ž. správne vydal výdavok 

euromincami v nominálnej v hodnote 1,30 EUR.   

 

      Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku. Tým porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí   správneho konania zo dňa  06.08.2019, ktoré 

prevzal dňa 07.08.2019. 

 

      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. 

 

      Zodpovedný vedúci účastníka konania Marián Ž., ktorý vykonal obsluhu a účtovanie 

kontrolného nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 11.04.2019 uviedol, 

že chcel rýchlo obslúžiť zákazníkov, nakoľko mal rozrobenú prácu a pozabudol na to, čo ho 

mrzí.  

 

      Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zistenému nedostatku nevyužil. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci 

objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. 
Správny orgán neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. 
Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je 



vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav 

protiprávny. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinnosti.   

 

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

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

dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Doklad o kúpe výrobku je relevantným dokladom, ktorý 

má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je dôkazom existencie 

záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Je základný dokument, ktorý 

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

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

uplatňuje reklamáciu. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom a o obsahu 

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

uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady odpredaného tovaru.  

 

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

výrobku došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

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

na ochranu ekonomických záujmov a  práva na uplatnenie reklamácie. 

 

     K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 

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

inšpektormi SOI dňa 11.04.2019 v prevádzke Autobatérie FULL TIME s.r.o., Kukučínova 3, 

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 výrobku 

zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.    
 
       Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívno-

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.              



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

       v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,  911 01 Trenčín 
Číslo: P/0168/03/2019                                                     Dňa  21.08.2019  

 

                                             

 

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    Meditec sk, s.r.o. 

sídlo   018 51 Nová Dubnica, Ľ. Štúra 235/9 

IČO    46 819 762 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 24.04.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.meditec.sk zo dňa 22.01.2019 vykonanej v prevádzke 

Meditec sk, s.r.o., Dukelská štvrť 4009/328, Dubnica nad Váhom, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania na stránke 

www.meditec.sk bola v článku 10. uvedená nasledovná podmienka: 

„Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť 

odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade 

objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie 

elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, 

dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie....“; ktorou 

účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona, a to povinnosť 

spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy zaslať písomné prehlásenie o odstúpení od 

zmluvy, nie prehlásenie elektronickou formou komunikácie, čím bol porušený § 4 ods. 

2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

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

 pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach a v časti Vrátenie 

tovaru a reklamácie účastníka konania na stránke www.meditec.sk boli uvedené 

nasledovné podmienky: 

-v bode 4. uvedená podmienka: 

„K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej 

zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky 

elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si 

vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda 
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negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa 

v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien 

predmetného tovaru).“; 

-v bode 6. uvedená podmienka: 

„... Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) 

majú orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty 

v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú...“; 

-v bode 10. uvedená podmienka: 

„Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť 

odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade 

objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie 

elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, 

dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie....“; 

-v bode 10. ďalej uvedená podmienka: 

„... V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, 

prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, 

či opotrebovania predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v 

súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).“; 

-v bode 19. uvedená podmienka: 

„Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) 

s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto 

VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných 

ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 

o ochrane spotrebiteľa.“; 

-v časti Vrátenie tovaru a reklamácie uvedená podmienka: 

V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, 

predávajúci vráti peniaze prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 14 dní odo 

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy...“; 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., 

 

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 24.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.meditec.sk zo dňa 22.01.2019, ktorá bola vykonaná v prevádzke 

Meditec sk, s.r.o., Dukelská štvrť 4009/328, Dubnica nad Váhom. Internetový obchod  

www.meditec.sk prevádzkuje účastník konania Meditec sk, s.r.o. so sídlom 018 51 Nová 

Dubnica, Ľ. Štúra 235/9, ako predávajúci  (ďalej len „účastník konania“).   
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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 22.01.2019 údaje 

z podstránky Kontakt na nás, Reklamačný poriadok, Vrátenie tovaru a reklamácie, Formulár na 

odstúpenie od zmluvy, Alternatívne riešenie sporov, Informácie o dopravách a platbách, 

Všeobecné bchodné podmienky internetového obchodu www.meditec.sk, ktoré posúdil právny 

odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia 

boli zosumarizované a účastníkovi konania oznámené pri dokončení kontroly dňa 24.04.2019. 

Obchodné podmienky ako aj ostatné vyššie špecifikované podstránky 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 ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko na stránke www.meditec.sk bola v bode 10. uvedená podmienka, ktorou 

účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom znení, 

a to: 

 

Bod 10. „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť 

odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ 

kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou 

komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu 

či presnej adresy pre finančné vysporiadanie....“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., nakoľko pre uskutočnenie platného odstúpenia od zmluvy postačuje, ak 

spotrebiteľ zašle elektronickú správu obsahujúcu jednoznačný zámer odstúpiť od zmluvy 

adresovaný predávajúcemu. Zaslanie e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy zo 

strany spotrebiteľa je v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko e-mailovú správu 

možno považovať za formu odstúpenia od zmluvy v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. 

Zároveň nie je predmetná podmienka v zhode s informáciou uvedenou v bode 20. Obchodných 

podmienok, v zmysle ktorého sa objednávateľ a prevádzkovateľ internetového obchodu 

dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom 

elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

 

            Uvedením podmienky, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok a ostatných podstránok bolo zistené, že 

účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach a v časti Vrátenie tovaru 

a reklamácie na stránke www.meditec.sk boli v bode 4., bode 6., bode 10., bode 19. 

Obchodných podmienok a v časti Vrátenie tovaru a reklamácie uvedené podmienky, ktoré boli 
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vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných 

strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

 

Bod 4. „K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej 

zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky 

elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si 

vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda 

negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase 

uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného 

tovaru).“ 

 

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

 

Bod 6. „... Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú 

orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to 

výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú...“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako 

spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi dodacie 

podmienky a lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar. Dodacia lehota predstavuje 

pre spotrebiteľa jednu z ďalších najpodstatnejších kritérií, na základe ktorých urobí rozhodnutie 

o kúpe konkrétneho tovaru.  

 

Bod 10. „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť 

odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ 

kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou 

komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu 

či presnej adresy pre finančné vysporiadanie....“ 

 

Ide o neprijateľnú zmluvnú 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., nakoľko v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o zmluvu, predmetom 

ktorej je predaj tovaru. 

 



Bod 10. „... V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, 

prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či 

opotrebovania predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).“ 

 

Ide o neprijateľnú zmluvnú 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., nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný 

vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej 

cene, ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náhradu škody si môže 

predávajúci uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom 

súde.  

 

Bod 19. „Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) 

s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP 

v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení 

Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa 

pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.“ 

 

Ide o neprijateľnú zmluvnú 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., nakoľko v súčasnosti platí zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý s účinnosťou od 01.05.2014, a pokiaľ ide o čl. I tohto zákona s účinnosťou od 

13.06.2016, nahradil zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji 

a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Zákon č. 102/2014 Z. z. upravuje práva 

spotrebiteľa ako aj povinnosti predávajúceho v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy 

odlišne od staršej právnej úpravy podľa zákona č. 108/2000 Z. z. 

 

           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. 

 

Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania dňa 07.08.2019 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou 

elektronickej úradnej správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 06.08.2019, 

ktoré prevzal dňa 07.08.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.04.2019 

uviedol, že so zápisom bol oboznámený a informácie na internetovej stránke upravia. 

 

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 a v časti Vrátenie tovaru a reklamácie na stránke www.meditec.sk uvádzal 

podmienku, ktorou predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a 

podmienky, ktoré boli po posúdení vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. 

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

zistených nedostatkov - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

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

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

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

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.    

Správny orgán 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 § 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 

citovaného ustanovenia § 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.  

 

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 

http://www.slovensko.sk/
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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 ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu a porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného 

má právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. 

 

Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi 

predpismi bol zistený u  podmienok, ktoré boli v obchodných podmienkach, ktoré sa nachádzali 

na stránke internetového obchodu www.meditec.sk,  ako aj na skutočnosť, že obsah týchto 

podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastníka konania nesprávne informuje 

v obsahu obchodných podmienok spotrebiteľa o tom, že má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 

v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, keď v súčasnosti platný zákon č. 102/2014 

Z. z. umožňuje využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo 

dňa prevzatia objednaného tovaru 

K ujme spotrebiteľa a poškodeniu jeho ekonomických záujmov môže dôjsť rovnako 

poskytnutím nesprávnej informácie v obsahu obchodných podmienok zo strany predávajúceho, 

že predávajúci môže, v prípade vrátenia poškodeného, opotrebovaného alebo neúplného tovaru 

pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa, vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú 

o hodnotu poškodenia či opotrebovania tovaru, keď v zmysle platnej právnej úpravy je povinný 

vrátiť finančné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich 

spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov 

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán 

pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

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

za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.  

 

K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosť bez právneho dôvodu a zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách. Tieto zákazy, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu 

www.meditec.sk vykonanej dňa 22.01.2019 a pri dokončení kontroly predmetného 

internetového obchodu dňa 24.04.2019 v prevádzke Meditec sk, s.r.o., Dukelská štvrť 

http://www./
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4009/328, Dubnica nad Váhom, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému preukázateľne porušil. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo nesplnenie zákonných zákazov 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. 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 a ich charakter) a proporcionalitu uloženej pokuty 

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

uložiť. S ohľadom na malý 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 množstvo a charakter informácií, 

ktoré je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku spotrebiteľovi 

poskytnúť, avšak ich neposkytol a skutočnosť, že neprijateľné podmienky sa nachádzali v 

zmluvách, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše 

vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je 

objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad zmluvnej podmienky na jeho práva. 

Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo 

k zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch ukladaním 

povinnosti bez právneho dôvodu a použitím 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 § 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 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/0174/03/2019                                                     Dňa  21.08.2019 

 

 

 

 

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    Milan Buchel 

miesto podnikania   957 01 Bánovce nad Bebravou, Topoľová 1462/23 

IČO    45 400 211 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 17.04.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.gamescenter.sk zo dňa 15.01.2019 vykonanej v prevádzke 

GAMES CENTER, Trenčianska cesta 1567/66, Bánovce nad Bebravou, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania bola na stránke 

www.gamescenter.sk v článku 4. Podmienky dodania tovaru, bod 4.2. uvedená 

nasledovná podmienka: 

„Pri doručení zásielky poštovým kuriérom alebo kuriérom je zákazník povinný 

skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci 

spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom / porušenom balení zásielky. V 

prípade, že zásielka nieje poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah 

zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je 

zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.  

Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. 

Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin 

vzniknutej škody.“; ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec 

zákona, a to povinnosť spotrebiteľa spísať v prípade zistenia poškodenia/ porušenia 

balenia zásielky pri prevzatí reklamačný protokol, respektíve povinnosť zapísať 

v prípade zistenia, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu objednávky alebo ak je obsah 

zásielky poškodený danú skutočnosť do škodového zápisu, čím bol porušený § 4 ods. 2 

písm. a)zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

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

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach  a Reklamačnom 



poriadku účastníka konania na stránke www.gamescenter.sk boli uvedené nasledovné 

podmienky: 

-v článku 1. Všeobecné ustanovenia, bod 1.6. Obchodných podmienok uvedená 

podmienka: 

„Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná, sme platcovia 

Dph. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.“; 

-v článku 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, bod 2.3 Obchodných podmienok 

uvedená podmienka: 

„Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-

mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po 

predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania 

tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného 

tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší 

ako 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny 

právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.“; 

-v článku 4. Podmienky dodania tovaru, bod 4.4. Obchodných podmienok uvedená 

podmienka: 

„Na reklamácie sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky podľa zákona § 13 zákona 

č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“; 

-v článku B. Reklamácia digitálneho tovaru (aktivačné kľúče), bod 4.4. Reklamačného 

poriadku uvedená podmienka: 

„Na reklamácie sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky podľa zákona § 13 zákona 

č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“; ktoré boli 

vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 250/2007 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 102/2014 Z. z.“) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov), keď na stránke internetového obchodu 

www.gamescenter.sk sa ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu žiadnym spôsobom nenachádzalo, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 

1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne uviesť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho 

riešenia sporu, keď na stránke internetového obchodu www.gamescenter.sk sa ku dňu 

kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné podmienky) predmetný 

odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov žiadnym spôsobom nenachádzal, čím 

došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z., 
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p  o  k  u  t  u 

 
 

vo výške  350,00 EUR slovom tristopäťdesiat eur 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 17.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.gamescenter.sk zo dňa 15.01.2019, ktorá bola vykonaná 

v prevádzke GAMES CENTER, Trenčianska cesta 1567/66, Bánovce nad Bebravou. 

Internetový obchod www.gamescenter.sk prevádzkuje účastník konania Milan Buchel, miesto 

podnikania 957 01 Bánovce nad Bebravou, Topoľová 1462/23, ako predávajúci  (ďalej len 

„účastník konania“).   

 

Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. 

z. odobrali inšpektori SOI pri kontrole dňa 15.01.2019 Obchodné podmienky a podstránky 

Kontaktné informácie, Formulár na odstúpenie od zmluvy, Užitočné rady pred reklamáciou 

(Reklamačný poriadok) internetového obchodu www.gamescenter.sk, ktoré posúdil právny 

odbor Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia 

boli zosumarizované a účastníkovi konania oznámené pri dokončení kontroly dňa 17.04.2019. 

Obchodné podmienky  ako aj vyššie uvedené podstránky boli uvedené internetovej stránke 

www.gamescenter.sk, 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 podstránok bolo zistené, že účastník 

konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

nakoľko na stránke www.gamescenter.sk bola v článku 4. Podmienky dodania tovaru, bod 4.2. 

uvedená podmienka, ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad rámec 

zákona v nasledovnom znení, a to: 

 

4. Podmienky dodania tovaru 

„Pri doručení zásielky poštovým kuriérom alebo kuriérom je zákazník povinný skontrolovať 

zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný 

protokol na mieste o poškodenom / porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka nieje 

poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu 

faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať 

v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, 

dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál 

zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je 

povinný zapisovať túto skutočnosť do škodového zápisu/reklamačného protokolu. Žiaden 
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právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu neukladá, preto ustanovenie upravujúce spísanie 

zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. 

Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (tzv. škodový zápis) je povinný vyhotoviť 

dopravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.  

 

            Uvedením podmienky, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok a príslušných podstránok internetového 

obchodu bolo ďalej zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach na 

stránke www.gamescenter.sk boli v článku Všeobecné ustanovenia, bod 1.6., článku 2. Spôsob 

uzatvárania kúpnej zmluvy, bod 2.3., článku 4. Podmienky dodania tovaru, bod 4.4. 

Obchodných podmienok a článku B. Reklamácia digitálneho tovaru (aktivačné kľúče), bod 4.4. 

Reklamačného poriadku uvedené podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, 

zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

Bod 1.6. „Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná, sme platcovia 

Dph. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.“ 

 

Uvedená podmienka obsahuje 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., nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z., je 

predávajúci 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 v objednávke, 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.  

 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

Bod 2.3. „Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo 

e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po 

predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru 

požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného tovaru a služieb a 

záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Predávajúci si 

vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od 

výrobcov alebo dodávateľov tovaru.“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci 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 
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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 v objednávke, 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. Predávajúci nie je oprávnený na základe 

jednostranného vyhlásenia obsiahnutého v obchodných podmienkach zmeniť kúpnu cenu 

tovaru po tom ako už došlo k potvrdeniu objednávky spotrebiteľa zo strany predávajúceho, t. j. 

k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

 

4. Podmienky dodania tovaru 

„Na reklamácie sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky podľa zákona § 13 zákona č. 

634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku spôsobujúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., nakoľko v súčasnosti 

platí zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ktorý je v platnosti od 06.06.2007. Uvedený zákon č. 634/1992 Zb. bol zákonom č. 250/2007 

Z. z. zrušený s účinnosťou od 01.07.2007. 

 

           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. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez 

ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

 

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať 

ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). 

 

Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zmluvné podmienky upravené 

spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. 

Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo 

si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

 

Uvedené Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom konania a spotrebiteľom a sú 

spotrebiteľskou zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah. 

 

Uvedením podmienok, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, účastník konania 

porušil zákaz predávajúceho používať predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

Kontrolou obsahu informácií uvádzaných na internetovej stránke www.gamescenter.sk 

a kontrolou Obchodných podmienok inšpektori SOI zistili, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve na inom mieste internetového obchodu www.gamescenter.sk 

prevádzkovanej účastníkom konania absentovalo v čase kontroly dňa 15.01.2019 (kedy boli 
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odobraté aktuálne obchodné podmienky) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady 

tovaru podľa všeobecného predpisu (t. j. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka). 

 

Vykonanou kontrolou inšpektori SOI dňa 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) zistili, že na svojom webovom sídle vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke 

www.gamescenter.sk účastník konania neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

sporov. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred 

tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru 

podľa všeobecného predpisu; v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je 

predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne uviesť 

spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. na svojom webovom sídle 

odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ 

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informácie podľa odseku 1 uvedeného 

zákona spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre 

spotrebiteľa čitateľné. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť 

predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie poučenie 

o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu; porušil povinnosť 

predávajúceho uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia 

sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 

sporu. Tým porušil § 3 ods. 1 písm. l) a písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. 

 

Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 07.08.2019, ktoré 

prevzal dňa 09.08.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 15.01.2019 

uviedol, že pri kontrole bol prítomný a so záznamom súhlasí. 
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 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.04.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný, posúdenie obchodných podmienok internetového 

obchodu www.gamescenter.sk prevzal, obchodné podmienky a ostatné zverejnené údaje 

internetového obchodu ihneď zosúladí s platnou legislatívou. 

 

 Účastník konania vo svojom vyjadrení k dôvodom konania zo dňa 15.08.2019 uviedol, 

že dňa 16.04.2019 prevzal výsledky šetrenia a spísané nedostatky v obchodných 

a reklamačných podmienkach. Tieto nedostatky bezodkladne odstránil a obchod sa riadi 

platnými zákonmi SR. Ďalej uviedol, že pozitívny vzťah a postoj zákazníka voči predajcovi si 

vysoko cení a robí maximum pre svojich zákazníkov, veľakrát za hranice platnej legislatívy 

a snaží sa za každých okolností nájsť kompromis. O pozitívnom záujme hovorí jednoznačne 

nula (žiadne) sťažností zo strany zákazníkov na podnikateľskú činnosť účastníka konania počas 

celého obdobia podnikania. Rovnako o tom hovoria pozitívne recenzie na nezávislom portály 

heureka.sk, kde účastník konania v odbore patrí medzi špičkové obchody v meradle kvality.  

  

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 a Reklamačnom poriadku na stránke www.gamescenter.sk uvádzal podmienku, 

ktorou predávajúci ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a podmienky, ktoré 

boli po posúdení vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.  

Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako 

predávajúci si nesplnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. l) a písm. t) 

zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko na stránke www.gamescenter.sk, cez ktorú prebiehal v čase 

výkonu kontroly predaj na diaľku, chýbalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady 

tovaru podľa všeobecného predpisu a na webovom sídle účastníka konania chýbal odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov. 

K argumentácii účastníka konania, že obchodné podmienky a ostatné zverejnené údaje 

internetového obchodu ihneď zosúladí s platnou legislatívou správny orgán uvádza, že 

dodatočné uskutočnenie nápravy – náprava zistených nedostatkov v obchodných 

podmienkach, prípadne doplnenie chýbajúcich zákonom obligatórne požadovaných informácií 

- nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie 

nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.   

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený 

ako stav protiprávny. V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho 

deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona, pričom v zmysle 

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

zákona pokutu od 200 do 10 000 eur. V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, 

dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur. Z uvedeného vyplýva, 

že v zmysle citovaných ustanovení zákonov (tak v zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 

102/2014 Z. z. ako aj v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.) je správnemu orgánu 

uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti 
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predávajúceho, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu 

zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly. 

Správny orgán považuje za potrebné s ohľadom na vyjadrenie účastníka konania uviesť, 

že konaním účastníka konania bol v časti vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 4 

ods. 2 písm. b) a písm. c)] porušený zákon č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných nedostatkov 

[nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 písm. l)] porušený zákona č. 102/2014 Z. z., pričom porušenie 

povinnosti predávajúceho podľa oboch týchto zákonov sa poníma ako správny delikt. K 

naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou 

osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. Poškodenie práv 

spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej sankcii, nie je obligatórnym znakom 

skutkovej podstaty tohto druhu správneho deliktu.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinnosti.  

 

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

práv spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu; zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách; porušenie povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku 

poskytnúť spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne poučenie o zodpovednosti predávajúceho za 

vady tovaru podľa všeobecného predpisu; porušenie povinnosti predávajúceho pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne uviesť 

na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. 

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

spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými 

podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom 

požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 

Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi 

predpismi bol zistený u  podmienok, ktoré boli v obchodných podmienkach a reklamačnom 

poriadku, ktoré sa nachádzali na stránke internetového obchodu www.gamescenter.sk,  ako aj 

na skutočnosť, že obsah týchto podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastník konania spotrebiteľa zaväzuje, 

aby v prípade zistenia poškodenia tovaru pri prevzatí spísal reklamačný protokol, resp. škodový 

zápis. 

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď si účastník konania vyhradil právo na 

zmenu ceny z dôvodu zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov 

tovaru, nakoľko podmienka v spotrebiteľskej zmluve, ktorá oprávňuje dodávateľa na zvýšenie 

ceny tovaru bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase 

uzavretia zmluvy je v čase splnenia podstatne prekročená, je neprijateľná. 



K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastníka konania nesprávne odkazuje 

na neplatný zákon č. 634/1992 Zb., pričom v súčasnosti platí zákon č. 250/2007 Z. z. 

 

Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich 

spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov 

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán 

pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znemená bez ohľadu na okolnosti, 

za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.  

 

K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu; zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách; povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku poskytnúť spotrebiteľovi poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

osobitného predpisu a  povinnosť predávajúceho uviesť na svojom webovom sídle odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh 

na začatie alternatívneho riešenia sporu.  

Tieto zákazy a povinnosti, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu 

www.gamescenter.sk vykonanej dňa 15.01.2019 a pri dokončení kontroly predmetného 

internetového obchodu dňa 17.04.2019 v prevádzke GAMES CENTER, Trenčianska cesta 

1567/66, Bánovce nad Bebravou, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému preukázateľne porušil. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, boli nesplnenie zákonných zákazov a povinností určených predávajúcemu s ohľadom 

na mieru ich spoločenskej nebezpečnosti a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny 

štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 

Z. z. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty prihliadol predovšetkým na rozsah zistených 

nedostatkov, na špecifiká konkrétneho prípadu (počet a obsah neprijateľných podmienok, počet 

absentujúcich informácií požadovaných v zmysle zákona a počet a hodnotu tovaru 

s nedostatkami v plnení informačných povinností) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

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

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil 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 

jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva. Správny orgán pristúpil k určeniu výšky 

postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa 

vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, ktoré môžu 

spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany 

predávajúceho, poškodiť. Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na obsah 

neprijateľných podmienok a na mieru, v akej sú spôsobilé ohroziť oprávnený záujem 

spotrebiteľa a jeho základné práva ustanovené v § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo 

na pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 



ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v 

danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť (okrem prevzatia tovaru pri 

voľbe osobného odberu) obhliadnutia a vyskúšania si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v 

klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. 

Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním 

objednávky, a teda pred uzavretím zmluvy na diaľku. V procese rozhodovania sa spotrebiteľa 

o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre 

zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

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. b) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny 

delikt podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci ide 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 analogiamlegis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

Slovenskej národnej rady 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/0175/03/2019                                                     Dňa  21.08.2019  

 

                                             

 

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   Ing. Stanislav Mikloš Fair Play Sport 

miesto podnikania    957 04 Bánovce nad Bebravou, Cyrila a Metoda 1307/11 

IČO    46 182 063 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 17.04.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.fairplaysport.sk zo dňa 15.01.2019 vykonanej v prevádzke Ing. 

Stanislav Mikloš Fair Play Sport, Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad Bebravou, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie, nakoľko na 

internetovej stránke www.fairplaysport.sk chýbali v čase kontroly dňa 15.01.2019 

informácie v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. 

o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a to chýbalo označenie registra, 

ktorý účastníka konania ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti zapísal 

a číslo zápisu a chýbala informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť 

účastníka konania ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti podlieha, čím bol 

porušený § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

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

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach a Reklamačnom 

poriadku účastníka konania na stránke www.fairplaysport.sk boli uvedené nasledovné 

podmienky: 

-v § 3 Obchodných podmienok uvedená podmienka: 

„Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v dôsledku preklepov či zle 

prevedených cien z jeho databázy - iba do doby fyzického odoslania tovaru. Pre tento 

prípad musí bezodkladne kontaktovať kupujúceho, ktorý má právo na okamžité 

odstúpenie od zmluvy.“; 

-v § 4 Obchodných podmienok uvedená podmienka: 
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„Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní od odo dňa 

prevzatia tovaru a to aj v prípade osobného odberu objednaného tovaru bez ohľadu na 

spôsob platby. Ak sa k tomuto kroku rozhodne, musí postupovať podľa podmienok 

uvedených v sekcii Vrátenie tovaru a reklamácie.“; 

-v časti A. Reklamácia tovaru, bod 2 Reklamačných podmienok uvedená podmienka: 

„... Náklady spojené so zaslaním tovaru naspäť hradí vždy zákazník, v prípade uznanej 

reklamácie bude zákazníkovi kompenzované poštovné v nevyhnutne nutnej výške. O 

obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať 

prostredníctvom emailu.“; ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy 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 dňa 15.01.2019 bolo v prevádzke Ing. Stanislav Mikloš Fair Play Sport, 

Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad Bebravou 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) zákona č. 250/2007 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z. 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., keď na 

stránke internetového obchodu www.fairplaysport.sk sa ku dňu kontroly 15.01.2019 

(kedy boli odobraté aktuálne obchodné podmienky) formulár na odstúpenie od zmluvy 

v žiadnej forme nenachádzal a predmetný formulár nebol poskytnutý ani po vykonaní 

objednávky č. 2252 zo dňa 10.01.2019, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať 

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, keď na stránke internetového obchodu 

www.fairplaysport.sk sa ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude 

znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu žiadnym spôsobom nenachádzala, 

čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na 

odstúpenie od zmluvy, keď na stránke internetového obchodu www.fairplaysport.sk sa 

ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné podmienky) 

informácia o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od 

zmluvy žiadnym spôsobom nenachádzala, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 102/2014 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 
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všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov), keď na stránke internetového obchodu 

www.fairplaysport.sk sa ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky)  poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu nenachádzalo, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. l) zákona 

č. 102/2014 Z. z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov mimosúdnou 

cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosti 

predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na 

začatie alternatívneho riešenia sporu, keď na stránke internetového obchodu 

www.fairplaysport.sk sa ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) predmetná informácia ako ani odkaz na platformu alternatívneho 

riešenia sporov žiadnym spôsobom nenachádzala, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 

písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z., 

 

p  o  k  u  t  u 
 

vo výške  600,00 EUR slovom šesťsto eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 17.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.fairplaysport.sk zo dňa 15.01.2019, ktorá bola vykonaná 

v prevádzke Ing. Stanislav Mikloš Fair Play Sport, Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad 

Bebravou. Dňa 15.01.2019 bola okrem kontroly predaja prebiehajúceho prostredníctvom 

internetového obchodu vykonaná aj kontrola predaja vykonávaného v predmetnej (kamennej) 

prevádzke. Internetový obchod www.fairplaysport.sk a prevádzku Ing. Stanislav Mikloš Fair 

Play Sport, Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad Bebravou prevádzkuje účastník konania 

Ing. Stanislav Mikloš Fair Play Sport, miesto podnikania 957 04 Bánovce nad Bebravou, Cyrila 

a Metoda 1307/11, ako predávajúci  (ďalej len „účastník konania“).   

 

Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. 

z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon č. 22/2004 Z. z.“) inšpektori SOI odobrali pri kontrole dňa 15.01.2019 údaje 

z podstránky Kontakt, Dodacie a platobné podmienky, Reklamačné podmienky a Obchodné 

podmienky internetového obchodu www.fairplaysport.sk, ktoré posúdil právny odbor 

Inšpektorátu SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia boli 

zosumarizované a účastníkovi konania oznámené pri kontrole dňa 17.04.2019. Obchodné 

podmienky ako aj vyššie uvedené podstránky 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 
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obsahujú ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred vyplnením 

objednávky, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide o spotrebiteľskú 

zmluvu. 

 

            Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

č. 22/2004 Z. z. poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti povinný príjemcovi služieb na 

elektronickom zariadení poskytnúť, inšpektori SOI pri kontrole dňa 15.01.2019 zistili, že na 

internetovej stránke www.fairplaysport.sk chýbalo v rozpore s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 

22/2014 Z. z. označenie registra, ktorý účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

informačnej spoločnosti zapísal a číslo zápisu a v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 

22/2014 Z. z. chýbala informácia o názve a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka 

konania ako poskytovateľa služieb podlieha. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať 

práva spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa 

na informácie. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok, Reklamačného poriadku a ostatných vyššie 

špecifikovaných podstránok bolo zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných 

podmienkach a Reklamačnom poriadku na stránke www.fairplaysport.sk boli v § 3, § 4 

Obchodných podmienok a časti A. Reklamácia tovaru, bod 2 Reklamačných podmienok 

uvedené podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, 

a to: 

 

§3 

„Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v dôsledku preklepov či zle prevedených cien 

z jeho databázy - iba do doby fyzického odoslania tovaru. Pre tento prípad musí bezodkladne 

kontaktovať kupujúceho, ktorý má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, ktorý už uskutočnil záväznú objednávku tovaru a je 

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 v objednávke, 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. 

 

§4 

„Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní od odo dňa 

prevzatia tovaru a to aj v prípade osobného odberu objednaného tovaru bez ohľadu na spôsob 

platby. Ak sa k tomuto kroku rozhodne, musí postupovať podľa podmienok uvedených v sekcii 

Vrátenie tovaru a reklamácie.“ 
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Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 

102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, 

ak ide o zmluvu, predmetom ktorej je predaj tovaru. 

 

Reklamačné podmienky 

A. Reklamácia tovaru 

Bod 2. „ ... Náklady spojené so zaslaním tovaru naspäť hradí vždy zákazník, v prípade uznanej 

reklamácie bude zákazníkovi kompenzované poštovné v nevyhnutne nutnej výške. O obdržaní 

vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 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. Predávajúci je teda povinný preplatiť preukázané náklady spotrebiteľa 

spojené s uplatnením reklamácie bez ohľadu či bola reklamácia vybavená odôvodneným 

zamietnutím (t.j. neuznaná) alebo iným spôsobom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

           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. 

 

Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.fairplaysport.sk, 

kontrolou Obchodných podmienok a na základe vykonanej objednávky  č. 2252 v celkovej 

hodnote 19,50 EUR zo dňa 10.01.2019 bolo zistené, že účastníkom konania neposkytol 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Formulár na 
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odstúpenie od zmluvy sa na internetovej stránke www.fairplaysport.sk v čase kontroly dňa 

15.01.2019 nenachádzal a formulár nebol poskytnutý ani po vykonaní objednávky tovaru č. 

2252. 

 

Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.fairplaysport.sk 

a kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve na inom mieste internetového obchodu www.fairplaysport.sk 

prevádzkovanej účastníkom konania ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) absentovala informácia o tom, že ak spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 1 

písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.  

 

Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.fairplaysport.sk 

a kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve na inom mieste internetového obchodu www.fairplaysport.sk 

prevádzkovanej účastníkom konania ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) absentovala informácia o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca 

právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.  

 

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke 

www.fairplaysport.sk,  ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné 

podmienky) chýbalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu - § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. 

 

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke 

www.fairplaysport.sk, ku dňu kontroly 15.01.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné 

podmienky) úplne chýbala časť informujúca spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia 

sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň 

účastník konania neuviedol na svojom webovom sídle www.fairplaysport.sk odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred 

tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, 

bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; v zmysle § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 

102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku jasne 

a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. 

informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; 

v zmysle § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzatvorením 

zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 

3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru 

podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka); v zmysle § 3 ods. 1 písm. 

t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku 
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jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 

Z. z. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov a  zároveň je predávajúci povinný uviesť na svojom 

webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej 

môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a v zmysle § 3 ods. 1 

písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej 

na diaľku poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 

Z. z. 

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informácie podľa odseku 1 uvedeného 

zákona spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade: 

b) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre 

spotrebiteľa čitateľné. 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť 

predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie formulár na odstúpenie 

od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.; informáciu o tom, že ak spotrebiteľ 

odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; informáciu 

o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;  poskytnúť 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 

§ 623 OZ) a informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň uviesť na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tým porušil § 3 ods. 1 písm. 

h), písm. i), písm. k), písm. l) a písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. 

 

Pri kontrole predaja vykonávaného v (kamennej) prevádzke Ing. Stanislav Mikloš Fair 

Play Sport, Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad Bebravou bolo dňa 15.01.2019 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. 

 

Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 07.08.2019, ktoré 

prevzal dňa 09.08.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 



Účastník konania vo svojom vyjadrení k inšpekčnému záznamu zo dňa 15.01.2019 

uviedol, že týmto reaguje na nedostatky odhalené pri kontrole internetového obchodu 

www.fairplaysport.sk. K absencii informácie o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, 

absencii informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho riešenia sporov, absencii formulára na odstúpenie od zmluvy, chybne uvedenej 

lehote pri informácii o práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu 

uviedol, že tieto povinnosti vyplývajúce z nového zákona sú súčasťou aktualizácie, ktorá 

prebehne najskôr do konca januára 2019. Dodávateľ a správa webovej stránky nebol schopný 

z kapacitného dôvodu realizovať túto požiadavku skôr. K absencii informácie (v priestoroch 

predajne) o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov uviedol, že na 

zverejnenie tejto informácie v priestoroch predajne sa v návale práce a ostatných povinností 

pozabudlo aj napriek tomu, že mal znalosť o tejto povinnosti.  K nesprávnej informácii 

o dostupnosti uviedol, že tento nedostatok má svoj dôvod v nedokonalosti a zdĺhavosti systému 

aktualizácie internetového obchodu. Doteraz všetky položky aktualizujú mechanicky, t. j. ručne 

na konci dňa, keďže zatiaľ nemajú dostatočné finančné prostriedky na aktualizáciu webovej 

stránky prostredníctvom automatického systému, ktorý si vo väčšine prípadov môžu dovoliť 

financovať len väčšie firmy. Ďalej účastník konania uviedol, že zistené nedostatky sa vynasnaží 

v čo najkratšom čase odstrániť. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.04.2019 

uviedol, že so zápisom bol oboznámený, obchodné podmienky zverejnené na stránke dá do 

súladu s aktuálne platnými zákonmi. 

 

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 a Reklamačnom poriadku na stránke www.fairplaysport.sk uvádzal podmienky, 

ktoré boli po posúdení vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ďalej, že účastník konania 

opomenul na stránke uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovené informácie 

patriace k všeobecným informačným povinnostiam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. 

z. Správny orgán v čase kontroly dňa 15.01.2019 v (kamennej) prevádzke účastníka konania 

rovnako spoľahlivo zistili, že predávajúci neinformoval spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy 

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

osobitným predpisom – zákonom č. 391/2015 Z. z. Vykonanou kontrolou bolo ďalej 

spoľahlivo zistené, že účastník konania ako predávajúci si nesplnil svoje informačné 

povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. h), písm. i), písm. k), písm. l) a písm. t) zákona č. 102/2014 

Z. z., nakoľko na stránke www.fairplaysport.sk, cez ktorú prebiehal v čase výkonu kontroly 

predaj na diaľku, chýbala informácia o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať 

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; nebol poskytnutý formulár na odstúpenie od 

zmluvy (a to priamo na stránke internetového obchodu ani pri objednávke tovaru); chýbala 

informácia o okolnostiach, za ktorých stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od 

zmluvy; chýbalo poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného 

predpisu; chýbala informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporov mimosúdnou cestou 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na webovom sídle 

www.fairplaysport.sk chýbal odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. 

Správny orgán zdôrazňuje, že dodatočné uskutočnenie nápravy – náprava zistených 

nedostatkov, prípadne doplnenie chýbajúcich zákonom obligatórne požadovaných informácií 

- nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie 
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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.    

K argumentácii účastníka konania v súvislosti s uvedením neprijateľnej podmienky 

v obsahu obchodných podmienok internetového obchodu www.fairplaysport.sk o dostupnosti 

tovarov, správny orgán uvádza, že účastník konania mal zrejme na mysli podmienku uvedenú 

v § 3 Obchodných podmienok, v zmysle ktorej si predávajúci vyhradil právo na zmenu ceny 

tovaru, a to do doby fyzického odoslania objednaného tovaru, pričom v zmysle ustanovenia § 

3 ods. 1 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný v čase pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku, respektíve 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 preto 

právo na dodanie tovaru v cene, ktorú predávajúci spotrebiteľovi potvrdí po prijatí objednávky, 

nakoľko prijatím návrhu spotrebiteľa na uzatvorenej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho 

dôjde k uzatvoreniu tejto zmluvy a predávajúci následne nemôže meniť cenu tovaru.  

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený 

ako stav protiprávny. V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho 

deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona, pričom v zmysle 

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

zákona pokutu od 200 do 10 000 eur. V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, 

dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur. Z uvedeného vyplýva, 

že v zmysle citovaných ustanovení zákonov (tak v zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 

102/2014 Z. z. ako aj v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.) je správnemu orgánu 

uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti 

predávajúceho, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu 

zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly, kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky internetového obchodu.  

Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že konaním účastníka konania bol v časti 

vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) a písm. c)] porušený zákon 

č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 psím. h), 

písm. i), písm. k), písm. l) a písm. t)] porušený zákona č. 102/2014 Z. z., pričom porušenie 

povinnosti predávajúceho podľa oboch týchto zákonov sa poníma ako správny delikt. K 

naplnenie ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou 

osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. Poškodenie práv 

spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej sankcii, čím argumentuje účastník konania 

vo svojom vyjadrení, nie je obligatórnym znakom skutkovej podstaty tohto druhu správneho 

deliktu.  

 

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

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

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

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

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

 

http://www.fairplaysport.sk/


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 upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie; porušenie 

zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; 

porušenie povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom; porušenie 

povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť formulár na 

odstúpenie od zmluvy; informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať 

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; informáciu o okolnostiach, za ktorých stráca právo 

na odstúpenie od zmluvy; poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 OZ); informáciu o možnosti alternatívneho riešenia 

sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a zároveň 

uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného 

má právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. 

 

Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi 

predpismi bol zistený u  podmienok, ktoré boli v obchodných podmienkach, ktoré sa nachádzali 

na stránke internetového obchodu www.fairplaysport.sk,  ako aj na skutočnosť, že obsah týchto 

podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

 

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastníka konania nesprávne informuje 

spotrebiteľa o dĺžke lehoty pre odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, keď v súčasnosti platí 

zákon č. 102/2014 Z. z., pričom uvedený zákon upravuje právo na odstúpenie od zmluvy bez 

udania dôvodu zo strany spotrebiteľa v § 7 ods. 1, v zmysle ktorého je lehota na odstúpenie od 

zmluvy 14 (kalendárnych) dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. 

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď si účastník konania vyhradil právo na 

zmeny ceny objednaného tovaru do doby odoslania tovaru v prípade zle prevedených cien 

z databázy na stránku internetového obchodu, nakoľko takáto podmienka je voči spotrebiteľovi, 

ktorý už uskutočnil záväznú objednávku tovaru, neprijateľná. 

 

 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 
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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 aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich 

spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov 

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán 

pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

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

za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.  

 

K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho upierať spotrebiteľovi 

práva podľa § 3 zákona č. 250/2007 Z. z.; zákaz predávajúceho používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách; povinnosť 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; 

povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť spotrebiteľovi 

informácie v zmysle § 3 ods. 1 písm. h), písm. i), písm. k), písm. l) a písm. t). Tieto zákazy a 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu www.fairplaysport.sk vykonanej 

dňa 15.01.2019 a dokončenia kontroly predmetného internetového obchodu dňa 17.04.2019 

v prevádzke Ing. Stanislav Mikloš Fair Play Sport, Cyrila a Metoda 1307/11, Bánovce nad 

Bebravou, 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 špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

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

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil množstvo a charakter informácií, 

ktoré je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku spotrebiteľovi 

poskytnúť, avšak ich neposkytol a skutočnosť, že neprijateľné podmienky sa nachádzali v 

zmluvách, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše 

vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je 

objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad zmluvnej podmienky na jeho práva. 

 

Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo 

k vážnemu zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch 

z dôvodu absencie informácií v zmysle § 3 ods. 1 písm. h), psím. i), písm. k), písm. l) a písm. 

t) zákona č. 102/2014 Z. z. a v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na 

stránke predmetného internetového obchodu, a použitím vyššie uvedenej neprijateľnej 

http://www.fairplaysport.sk/


podmienky. Takéto konania účastníka konania (opomenutie poskytnutia zákonných informácií, 

ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, použitie neprijateľnej podmienky v obchodných 

podmienkach) môže spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo 

strany predávajúceho, poškodiť.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo 

na pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v 

danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť (okrem prevzatia tovaru pri 

voľbe osobného odberu) obhliadnutia a vyskúšania si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v 

klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. 

Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním 

objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o 

pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre 

zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

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

delikt podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne 

predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych 

orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok 

Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 

28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok 

špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 

2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa 

uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. 

Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. 

Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, 

uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

Správny orgán 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. 

 



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/0177/03/2019                                                     Dňa  21.08.2019  

 

                                             

 

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  RDA, s.r.o. 

sídlo   915 01 Nové Mesto nad Váhom, Banská 6301 

IČO    36 851 680 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 25.04.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.rdashop.sk zo dňa 01.03.2019 vykonanej v prevádzke RDA, 

s.r.o., Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko vo  Všeobecných obchodných podmienkach a v Poučení o uplatnení 

práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy účastníka konania na stránke 

www.rdashop.sk boli uvedené nasledovné podmienky: 

-v článku VI Dodanie tovaru, bod 6.6. uvedená podmienka: 

„... V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný 

ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru 

(škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca...“; 

-v článku VI Dodanie tovaru, bod 6.9. uvedená podmienka: 

„... V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný 

ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru  

(škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného 

záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzatvorení škodovej udalosti 

s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade 

neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 1. 

uvedená podmienka: 

„... Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme úplne 

vyplneného formulára (príloha č. 2: odstupenie-od-zmluvy-formular.pdf)“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 2. 

uvedená podmienka: 
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„... Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar 

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu 

o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.“; ktorými 

účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona, a to povinnosť 

spotrebiteľa vyhotoviť v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí záznam 

o rozsahu a povahe poškodenia tovaru; povinnosť spotrebiteľa uplatniť odstúpenie od 

zmluvy písomne formou úplne vyplneného formulára; povinnosť spotrebiteľa pri 

uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručiť tovar vo forme poistenej zásielky, čím 

bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

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

- pre porušenie zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 ods. 1 

zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie, nakoľko na 

internetovej stránke www.rdashop.sk chýbala v čase kontroly dňa 01.03.2019 

informácia v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom 

obchode v znení neskorších predpisov, a to chýbala informácia o aktuálnej adrese 

orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

informačnej spoločnosti podlieha, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 

250/2007 Z. z., 

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na 

odstúpenie od kúpnej zmluvy účastníka konania na stránke www.rdashop.sk boli 

uvedené nasledovné podmienky: 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 2. 

uvedená podmienka: 

„... Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar 

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu 

o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 3. 

uvedená podmienka: 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je 

použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo 

neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za 

dopravu) za vrátený tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 

a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho 

určený kupujúcim.“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 4. 

uvedená podmienka: 

„V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je 

použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú 

kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho 

opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 

15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 

bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 5. 

uvedená podmienka: 
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Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú 

za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti...“; 

-v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 6. 

uvedená podmienka: 

„V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v obchodných 

podmienkách, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je 

povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, 

spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.“; ktoré boli vyhodnotené ako 

neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. 

z., 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

jasne a zrozumiteľne uviesť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č. 

102/2014 Z. z. informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov mimosúdnou 

cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosť 

predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na 

začatie alternatívneho riešenia sporu, keď na stránke internetového obchodu 

www.rdashop.sk sa ku dňu kontroly 01.03.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné 

podmienky) informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov a rovnako ani odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov žiadnym spôsobom nenachádzali, čím došlo 

k porušeniu § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), 

 

p  o  k  u  t  u 
 

vo výške  450,00 EUR slovom štyristopäťdesiat eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 25.04.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.rdashop.sk zo dňa 01.03.2019, ktorá bola vykonaná v prevádzke 

RDA, s.r.o., Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom. Internetový obchod  www.rdashop.sk 

prevádzkuje účastník konania RDA, s.r.o. so sídlom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Banská 

6301, ako predávajúci  (ďalej len „účastník konania“).   

 

Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. 

z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002 

Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon č. 22/2004 Z. z.“) inšpektori SOI odobrali pri kontrole dňa 01.03.2019 údaje 

z podstránky Kontaktujte nás, Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, Poučenie o uplatnení 

práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy a Všeobecné obchodné podmienky 
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internetového obchodu www.rdashop.sk, ktoré posúdil právny odbor Inšpektorátu SOI so 

sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj. Výsledky tohto posúdenia boli zosumarizované a 

účastníkovi konania oznámené pri dokončení kontroly dňa 25.04.2019. 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 Všeobecných obchodných podmienok a ostatných podstránok bolo 

zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, nakoľko na stránke www.rdashop.sk boli v článku VI Dodanie tovaru, bod 

6.6. a bod 6.9., Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bod 1. 

a bod 2. uvedené podmienky, ktorými účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad 

rámec zákona v nasledovnom znení, a to: 

 

Bod 6.6. „... V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný 

ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový 

zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca...“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je 

povinný vyhotovovať tzv. škodový zápis. Žiaden právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu 

neukladá, preto ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí 

kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru 

je povinný vyhotoviť dopravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.  

 

Bod 6.9. „... V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný 

ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový 

zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu 

doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom 

poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb 

tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., obdobne ako v prípade čl. VI, bod 6.6. Všeobecných obchodných podmienok, 

nakoľko kupujúci v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí nie je povinný 

vyhotovovať tzv. škodový zápis. Žiaden právny predpis takúto povinnosť kupujúcemu 

neukladá, preto ustanovenie upravujúce spísanie zisteného poškodenia tovaru pri jeho prevzatí 

kupujúcim môže mať len odporúčací charakter. Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru 

je povinný vyhotoviť dopravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.  

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 1. „... Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme úplne 

vyplneného formulára (príloha č. 2: odstupenie-od-zmluvy-formular.pdf)“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., nakoľko v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ uplatniť 

právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na 

inom trvanlivom nosiči, pričom spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. 
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Pre uskutočnenie platného odstúpenia od zmluvy postačuje, ak spotrebiteľ zašle elektronickú 

správu obsahujúcu jednoznačný zámer odstúpiť od zmluvy adresovaný predávajúcemu. 

Zaslanie e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa je v súlade 

s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., nakoľko e-mailovú správu možno považovať za formu 

odstúpenia od zmluvy v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Zároveň nie je predmetná 

podmienka v zhode s podmienkou uvedenou v článku VIII Odstúpenie od zmluvy, bod 8.5. 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 2. „... Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar 

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení 

a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.“ 

 

Ide o ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z., nakoľko predávajúci nemôže podmieňovať právo na uplatnenie odstúpenia od 

zmluvy zo strany spotrebiteľa ukladaním podmienok, ktoré zákon nevyžaduje –  doručiť 

vrátený tovar formou poistenej zásielky. Takáto podmienka môže mať voči spotrebiteľovi len 

odporúčací charakter. Zároveň nie je táto podmienka obsiahnutá v sekcii Poučenie o uplatnení 

práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zhode s podmienkou uvedenou v článku 

VIII Odstúpenie od zmluvy, bod 8.5., 8.8. a 8.9 Všeobecných obchodných podmienok. 

 

            Uvedením podmienok, ktorými predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu, účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

            Pri kontrole všeobecných informačných povinností, ktoré je v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

č. 22/2004 Z. z. poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti povinný príjemcovi služieb na 

elektronickom zariadení poskytnúť, bolo dňa 01.03.2019 zistené, že na internetovej stránke 

www.rdashop.sk chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2014 Z. z. informácia 

o aktuálnej adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa 

služieb podlieha. V článku I Úvodné ustanovenia, bod 1.4. Orgán dozoru Všeobecných 

obchodných podmienok bola uvedená nasledovná informácia: „Slovenská obchodná inšpekcia 

(SOI)   Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj   Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   

Odbor výkonu dozoru tel. č.: 046/5422 771   fax č. : 046/5420 685“, teda uvedená bola 

nesprávna adresa ako aj telefonický a faxový kontakt orgánu dozoru. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho upierať 

práva spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa 

na informácie. Tým porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

Kontrolou obsahu Všeobecných obchodných podmienok, Poučenia o uplatnení práva 

kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy a ostatných podstránok bolo zistené, že účastník 

konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, nakoľko v časti Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej 

zmluvy na stránke www.rdashop.sk boli v článku uvedené podmienky, ktoré boli vyhodnotené 

ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 
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Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 2. „... Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar 

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení 

a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ povinný zaslať tovar 

späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenie od zmluvy. To znamená, že spotrebiteľ môže 

zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, do 14 dní od 

oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 3. „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je 

použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti 

predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) za vrátený tovar 

v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov 

rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci ustanovuje vo 

svojich všeobecných obchodných podmienkach okrem platby bankovým prevodom aj možnosť 

platby za objednaný tovar vo forme dobierky, ako aj platbu v hotovosti pri osobnom odbere 

tovaru. Pokiaľ ide o doručenie samotného tovaru pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ môže 

zaslať tovar v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. súčasne s oznámením o odstúpení 

od zmluvy alebo následne, do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ide o obal 

tovaru, spotrebiteľ má právo výrobok rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho funkčnosti 

a deklarovaných vlastností obdobne ako v kamennom obchode. Predávajúci ponúka druhy 

výrobkov, pri ktorých je možné ich vyskúšanie, overenie si vlastností a funkcie daného 

výrobku. Spotrebiteľ je v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy povinný vrátiť 

spolu s tovar aj originálne balenie, celistvosť obalu však môže byť v dôsledku rozbalenia tovaru 

za účelom jeho vyskúšania narušená.  

Zároveň nie je táto podmienka v súlade s informáciami uvedenými v článku VIII 

Odstúpenie od zmluvy, bod 8.8. a bod 8.11. Všeobecných obchodných podmienok. 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 4. „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je 

použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu 

za tovar zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia alebo 

o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia 

odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na 

účet kupujúceho určený kupujúcim.“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný vrátiť 

spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodli 

zmluvné strany inak. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej cene, 

ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náhradu škody si môže predávajúci 

uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde. Zároveň 

nie je táto podmienka v súlade s informáciami uvedenými v článku VIII Odstúpenie od zmluvy, 

bod 8.8. a 8.10. Všeobecných obchodných podmienok. 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 5. „Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú 

za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti...“ 

 

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., nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný vrátiť 

spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže započítať náhradu škody oproti kúpnej cene, 

ktorú je povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náhradu škody si môže predávajúci 

uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde. Zároveň 

nie je táto podmienka v súlade s informáciami uvedenými v článku VIII Odstúpenie od zmluvy, 

bod 8.8. a 8.10. Všeobecných obchodných podmienok. 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Bod 6. „V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v obchodných 

podmienkách, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný 

vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním 

tovaru naspäť kupujúcemu.“ 

 

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., nakoľko kupujúci z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí spĺňať všetky uvedené podmienky 

pre vrátenie tovaru, pričom niektoré sú v rozpore so zákonom. Predmetná podmienka odkazuje 

na predchádzajúce body Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej 

zmluvy, pričom posúdením bolo zistené, že obsahuje neprijateľné podmienky, a teda ich 

nesplnením nestráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zároveň obsah 

predmetného poučenia v zhode s informáciami o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

bez udania dôvodu uvádzanými v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. 

 

           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. 

 

Kontrolou obsahu informácií uvedených na internetovej stránke www.rdashop.sk a 

kontrolou Všeobecných obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve na inom mieste internetového obchodu www.rdashop.sk  

prevádzkovanej účastníkom konania chýbala informácia pre spotrebiteľa o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho 

riešenia sporov a zároveň predávajúci neuviedol na svojom webovom www.rdashop.sk sídle 

odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

V zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred 

uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred 

tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne uviesť spotrebiteľovi spôsobom 

podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho 

riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho 

riešenia sporu.  

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. sa informácie podľa odseku 1 uvedeného 

zákona spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade: 

c) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre 

spotrebiteľa čitateľné. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako predávajúci porušil povinnosť 

predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne uviesť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tým porušil § 3 ods. 1 písm. 

t) zákona č. 102/2014 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 07.08.2019, ktoré prevzal dňa 

08.08.2019. 
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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.   

 

Zamestnankyňa účastníka konania Lenka Š. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 01.03.2019 uviedla, že bola počas kontroly prítomná a potvrdzuje, že v čase 

kontroly boli z internetovej stránky odobraté všeobecné obchodné podmienky a ostatné texty 

tak, ako sú uvedené v inšpekčnom zázname, tieto sú aktuálne a platné. Uviedla, že nedostatky 

ihneď odstránia.  

 

Zamestnankyňa účastníka konania Lenka Š. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 25.04.2019 uviedla, že bola počas kontroly prítomná, posúdenie obchodných 

podmienok internetového obchodu www.rdashop.sk prevzala. Uviedla, že obchodné 

podmienky a ostatné zverejnené údaje internetového obchodu ihneď zosúladia s platnou 

legislatívou, pričom nedostatky zistené pri kontrole dňa 01.03.2019 ihneď odstránili. 

 

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 Všeobecných 

obchodných podmienkach a v Poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej 

zmluvy na stránke www.rdashop.sk uvádzal podmienky, ktorými predávajúci ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; podmienky, ktoré boli po posúdení 

vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ďalej, že účastník konania opomenul na stránke 

uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovenú aktuálnu informáciu patriacu k 

všeobecným informačným povinnostiam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z.  

Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako 

predávajúci si nesplnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. písm. t) zákona 

č. 102/2014 Z. z., nakoľko na stránke www.rdashop.sk, cez ktorú prebiehal v čase výkonu 

kontroly predaj na diaľku, chýbala informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov 

mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na webovom 

sídle www.rdashop.sk chýbal odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. 

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

zistených nedostatkov, prípadne doplnenie chýbajúcich zákonom obligatórne požadovaných 

informácií - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko 

odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.    

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený 

ako stav protiprávny. V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. sa správneho 

deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona, pričom v zmysle 

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

zákona pokutu od 200 do 10 000 eur. V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, 
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dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur. Z uvedeného vyplýva, 

že v zmysle citovaných ustanovení zákonov (tak v zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 

102/2014 Z. z. ako aj v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.) je správnemu orgánu 

uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti 

predávajúceho, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či k porušeniu 

zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly, kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky internetového obchodu.  

 

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 ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez 

právneho dôvodu; nedodržaní zákazu predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie; porušenie 

zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách; 

porušenie povinnosti predávajúceho pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku uviesť 

spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov 

mimosúdnou cestnou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosť 

uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. 

vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 3, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného 

má právo na informácie a právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere 

a úrovni dosiahnutý nebol. 

 

Pri určovaní výšky postihu bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že rozpor s právnymi 

predpismi bol zistený u  podmienok, ktoré boli vo všeobecných obchodných podmienkach 

a v poučení o odstúpení od zmluvy, ktoré sa nachádzali na stránke internetového obchodu 

www.rdashop.sk,  ako aj na skutočnosť, že obsah týchto podmienok spotrebiteľ podstatným 

spôsobom neovplyvňuje.  

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastník konania spotrebiteľa zaväzuje, 

aby v prípade zistenia poškodenia tovaru pri prevzatí vyhotovil záznam o rozsahu a povahe 

poškodenia tovaru. 

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastník konania spotrebiteľa nesprávne 

informuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy musí byť tovar vrátený v pôvodnom 

nepoškodenom obale a vo forme poistenej zásielky. 

K ujme spotrebiteľa a poškodeniu jeho ekonomických záujmov môže dôjsť rovnako 

poskytnutím nesprávnej informácie v obsahu obchodných podmienok zo strany predávajúceho, 

že predávajúci je oprávnený, v prípade vrátenia poškodeného tovaru pri odstúpení od zmluvy 

zo strany spotrebiteľa, si vzniknutú škodu na tovare uhradiť zo sumy, ktorú pri objednávke 
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tovaru uhradil spotrebiteľ, keď v zmysle platnej právnej úpravy je povinný vrátiť finančné 

prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov poskytujúcich 

spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, zvýšenú ochranu, nebol z dôvodov 

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán 

pri určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci je 

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

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

za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.  

 

K povinnostiam účastníka konania patrí zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi 

povinnosti bez právneho dôvodu; zákaz predávajúceho upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 

zákona č. 250/2007 Z. z.; zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách; povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku oznámiť spotrebiteľovi informáciu v zmysle § 3 ods. 1 písm. t). Tieto zákazy a 

povinnosti, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu www.rdashop.sk vykonanej dňa 

01.03.2019 a pri dokončení kontroly predmetného internetového obchodu dňa 25.04.2019 v 

prevádzke RDA, s.r.o., Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom, 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 a ich 

charakter, chýbajúcich informácií vyžadovaných zákonom) a proporcionalitu uloženej pokuty 

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

uložiť. S ohľadom na malý 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 množstvo a charakter informácií, 

ktoré je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku spotrebiteľovi 

poskytnúť, avšak ich neposkytol a skutočnosť, že neprijateľné podmienky sa nachádzali v 

zmluvách, ktorých obsah spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje. Spotrebiteľ navyše 

vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s predávajúcim), nie je 

objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad zmluvnej podmienky na jeho práva. 

 

Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo 

k zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch z dôvodu 

absencie informácie v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. a v dôsledku 

neaktuálnej informácie v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na stránke 

predmetného internetového obchodu, ukladaním povinností bez právneho dôvodu a použitím 

vyššie opísaných neprijateľných podmienok. Takéto konania účastníka konania (opomenutie 

poskytnutia zákonných informácií, ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu, použitie 
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neprijateľných podmienok v obchodných podmienkach) môže spotrebiteľov, pri nedodržaní 

dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že kupujúci má právo 

na pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v 

danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť (okrem prevzatia tovaru pri 

voľbe osobného odberu) obhliadnutia a vyskúšania si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v 

klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. 

Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním 

objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o 

pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre 

zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

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. b) zákona č. 102/2014 Z. z. orgán dohľadu uloží za správny 

delikt podľa § 15 ods. 1 písm. b) pokutu od 200 do 10 000 eur. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne 

predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych 

orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov (napr. rozsudok 

Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 

28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých správnych deliktov je nedostatok 

špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je 

obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť 

správneho trestania, ustanovenie upravujúce konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 

2 upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa 

uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. 

Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých 

sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. 

Vzhľadom na uvedené teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, 

uložená podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej 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.     

 


