
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

       v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,  911 01 Trenčín 
Číslo: P/0186/03/2019                                                     Dňa  30.09.2019  

 

                                             

 

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  Sportis s.r.o. 

sídlo   957 01 Bánovce nad Bebravou, Vystrkov 1121/3  

IČO    47 005 807  

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 14.05.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.sportistri.sk zo dňa 14.02.2019 vykonanej v prevádzke Sportis 

s.r.o., Vystrkov 1121/3, Bánovce nad Bebravou, a to: 

 

- porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko v Zmluvných podmienkach, článku VI. Poučenie o uplatnení práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formuláre účastníka konania na stránke 

www.sportistri.sk bola uvedená nasledovná podmienka: 

„...Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 

odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na 

adresu:  

SPORTS s.r.o. 

Vystrkov 1121/3 

95701 Bánovce nad Bebravou.“; ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi 

povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť spotrebiteľa oznámenie o odstúpení od 

zmluvy zaslať výhradne písomne poštou na adresu predávajúceho, čím došlo 

k porušeniu  § 4 ods. 2 písm. a) zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

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

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

o ochrane spotrebiteľa, kde je upravené právo spotrebiteľa na informácie, nakoľko na 

internetovej stránke www.sportistri.sk chýbali v čase kontroly dňa 14.02.2019 

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 prevádzkovateľa zapísal a číslo zápisu a chýbala informácia o názve a adrese 

orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

informačnej spoločnosti podlieha, čím došlo k porušeniu  § 4 ods. 2 písm. b) zákona 

číslo 250/2007 Z. z., 
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- porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, nakoľko v Zmluvných podmienkach účastníka konania na stránke 

www.sportistri.sk  boli uvedené nasledovné podmienky: 

-v článku III. Objednanie tovaru, bode 7. uvedená podmienka: 

„K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.“; 

-v článku IV. Ceny tovaru, bod 2. uvedená podmienka: 

„Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien 

na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia. Z uvedených cien môže 

predávajúci obchodníkom poskytnúť ďalšie zľavy. Ak dôjde ku zvýšeniu základu výpočtu 

predávajúceho (napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu mien), 

je oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. Pokiaľ došlo k platbe vopred, čiastka sa 

započítava do kúpnej ceny.“; 

-v VI. Odstúpenie od zmluvy, bod 1. uvedená podmienka: 

„Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, 

nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého 

v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu 

splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej 

moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo 

požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými 

obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode...“; 

ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach 

a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čím došlo k porušeniu  § 4 

ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z., 

- 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. 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.“) 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.sportistri.sk sa ku dňu kontroly 14.05.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov 

mimosúdnou cestou prostredníctvom systému 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., 

 

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 14.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.sportistri.sk zo dňa 14.02.2019, ktorá bola vykonaná v prevádzke 
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Sportis s.r.o., Vystrkov 1121/3, Bánovce nad Bebravou. Internetový obchod  www.sportistri.sk 

prevádzkuje účastník konania Sportis s.r.o. so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Vystrkov 

1121/3, 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 14.02.2019 údaje 

z podstránky Kontakt, formulár Odstúpenie od Zmluvy, formulár Reklamačný list a Zmluvné 

podmienky, reklamačné podmienky a vrátenie tovaru internetového obchodu 

www.sportistri.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 14.05.2019. 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 Zmluvných podmienok a ostatných podstránok bolo zistené, že 

účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko na stránke www.sportistri.sk boli v článku VI. Poučenie o uplatnení práva 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formuláre, bod 1. uvedená podmienka, ktorou účastník 

konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom znení, a to: 

 

VI. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formuláre 

Bod 1. „...Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 

odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu:  

SPORTS s.r.o. 

Vystrkov 1121/3 

95701 Bánovce nad Bebravou.“ 

 

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

250/2007 Z. z., keď predávajúci na stránke svojho internetového obchodu spotrebiteľa uvádza, 

že právo na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou v podobe 

vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, 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. 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 

VI. Odstúpenie od zmluvy, bod 2, kde predávajúci v súlade so zákonom informuje o postupe 

pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. 
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            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.  

 

            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 14.02.2019 zistené, že na internetovej stránke 

www.sportistri.sk chýbal v rozpore s § 4 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2014 Z. z. 

označenie registra, ktorý prevádzkovateľa zapísal a číslo zápisu a chýbala informácia o názve 

a adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

informačnej spoločnosti 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 Zmluvných podmienok a ostatných podstránok bolo zistené, že 

účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v zmluvných podmienkach na stránke www.sportistri.sk 

boli v článku III. Objednanie tovaru, bod 7., v článku IV. Ceny tovaru, bod 2., v článku VI. 

Odstúpenie od zmluvy, bod. 1 uvedené podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, 

zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

 

III. Objednanie tovaru 

Bod 7. „K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a je spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu pokiaľ 

ide o okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy v internetovom obchode predávajúceho, nakoľko 

v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 43a až § 44 Občianskeho zákonníka) je 

uzatvorenie zmluvy dvojstranný právny úkon, ktorý tvorí návrh na uzatvorenie zmluvy 

a prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy, pričom zmluva je podľa § 44 Občianskeho zákonníka 

uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobudne účinnosť. Kúpna 

zmluva preto vzniká už po tom, ako spotrebiteľ/kupujúci prijme návrh predávajúceho na 

uzavretie zmluvy a vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu spotrebiteľa dôjde predávajúcemu 

(spotrebiteľ vykoná objednávku tovaru, ktorej prijatie mu predávajúci potvrdí). 

 

IV. Ceny tovaru 

Bod 2. „Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien 

na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia. Z uvedených cien môže 

predávajúci obchodníkom poskytnúť ďalšie zľavy. Ak dôjde ku zvýšeniu základu výpočtu 

predávajúceho (napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu mien), je 

oprávnený už dohodnuté ceny zvýšiť. Pokiaľ došlo k platbe vopred, čiastka sa započítava do 

kúpnej ceny.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorý už uskutočnil 

záväznú objednávku tovaru, 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 
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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 za cenu, ktorú predávajúci uviedol pri potvrdení 

objednávky kupujúceho, nakoľko týmto okamihom dochádza k platnému uzavretiu kúpnej 

zmluvy. 

 

VI. Odstúpenie od zmluvy 

Bod 1. „Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, 

nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve 

prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia 

povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani 

pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný 

dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo 

v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode...“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorý už uskutočnil 

záväznú objednávku tovaru, 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 za cenu, ktorú predávajúci uviedol pri potvrdení 

objednávky kupujúceho, nakoľko týmto okamihom dochádza k platnému uzavretiu kúpnej 

zmluvy. 

           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.sportistri.sk a 

kontrolou Zmluvných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných podmienkach, 

respektíve na inom mieste internetového obchodu www.sportistri.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 sídle www.sportistri.sk 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 oznámiť spotrebiteľovi 

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

ktorou je Slovenská republika viazaná informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov 

mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a povinnosť 

zároveň uviesť 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 oznámiť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie a povinnosť 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. 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 09.09.2019, ktoré v odbernej 

lehote neprevzal. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho konania 

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

obdržal dňa 25.09.2019 (00:30:08 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy zasielanej 

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

považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.  

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

Zamestnankyňa účastníka konania Kristína N. L. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 14.02.2019 uviedla, že počas kontroly bola prítomná a o kontrole bude 

informovať vedenie spoločnosti. K uvedenému sa vyjadria v zákonom stanovenej lehote.  

 

Zamestnankyňa účastníka konania Kristína N. L. vo svojom vyjadrení zo dňa 

17.02.2019 uviedla, že o vykonanej kontrole ihneď informovala vedenie spoločnosti, t.j. 

svokru. Ku záväzným pokynom nemajú žiadne námietky a už ich aj vykonali na ich 

internetovom obchode. V ich malej rodinnej firme sa snažia zákazníkom poskytnúť 100% 

poradenstvo, individuálny prístup, záručný servis aj všetko ostatné a vždy boli s jej prácou 

veľmi spokojní. Žiadajú o zohľadnenie toho, že sa môžu vyskytnúť drobné chyby na eshope, 

ktorého obsah vedie sama bez pomoci odborných, právnych, či iných firiem. Ich spoločnosť si 

veľmi váži každého zákazníka a snaží sa rásť, preto radi vykonajú všetky náležitosti 

inšpekčného konania a veria, že nápravy budú viesť ku napredovaniu ich spoločnosti. 

 

Zamestnankyňa účastníka konania Kristína N. L. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 14.05.2019 uviedla, že so zápisom bola oboznámená a 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 Zmluvných podmienok 

a ostatných podstránok na stránke www.sportistri.sk uvádzal podmienku, ktorou predávajúci 

ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; podmienky, ktoré boli po posúdení 

vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ďalej, že účastník konania opomenul na stránke 

uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovené informácie patriace k 

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

http://www.slovensko.sk/
http://www.sportistri.sk/


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.sportistri.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.sportistri.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, 

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. 
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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 Zmluvných podmienkach a ostatných 

podstránok, ktoré sa nachádzali na stránke internetového obchodu www.sportistri.sk,  ako aj na 

skutočnosť, že obsah týchto podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

K ujme spotrebiteľa môže dôjsť v prípade, keď účastník konania jednostranne zvýši 

cenu už objednaného tovaru spotrebiteľom po potvrdení objednávky, keď v zmysle platnej 

právnej úpravy má spotrebiteľ právo na dodanie tovaru za cenu, ktorú predávajúci uviedol pri 

potvrdení objednávky kupujúceho, nakoľko týmto okamihom dochádza k platnému uzavretiu 

kúpnej 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.sportistri.sk vykonanej dňa 

14.02.2019 a pri dokončení kontroly predmetného internetového obchodu dňa 14.05.2019 v 

prevádzke Sportis s.r.o., Vystrkov 1121/3, 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 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. 
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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 absencie 

informácií v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a 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 

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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

       v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,  911 01 Trenčín 
Číslo: P/0187/03/2019                                                     Dňa  30.09.2019 

 

 

 

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    CITY JEANS s. r. o. 

sídlo   018 41 Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 634/22 

IČO    46 916 474 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 21.05.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.cityjeans.sk zo dňa 12.02.2019 vykonanej v prevádzke Textil 

CITY JEANS, Moravská 1668/13, Púchov, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania na stránke 

www.cityjeans.sk bola v článku 8. Reklamačný poriadok uvedená nasledovná 

podmienka: 

„...Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list....“; ktorou účastník 

konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť 

spotrebiteľa doručiť tovar v prípade reklamácie doporučene, čím došlo k porušeniu § 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.cityjeans.sk chýbala v čase kontroly dňa 12.02.2019 

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  názve a adrese orgánu 

dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb informačnej 

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

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania 

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

-v 4. Ceny tovaru uvedená podmienka: 

„Ceny uvedené v internetovom obchode www.cityjeans.sk sú platné v čase objednania 

tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny 

peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie....“; 

http://www.cityjeans.sk/
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-v článku Zrušenie objednávky uvedená podmienka: 

„c) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení 

aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu 

kupujúceho.“; 

-v článku Zrušenie objednávky ďalej uvedená podmienka: 

„V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu, bude mu táto suma vrátená 

v lehote 15-tich dní od stornovania objednávky.“; 

-v článku Vrátenie peňazí uvedená podmienka: 

„...Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného 

tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar 

predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou (pokladničným 

blokom) alebo jej kópiou...“; 

-v článku Vrátenie peňazí ďalej uvedená podmienka: 

„...V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave, je zákazník 

povinný nahradiť  predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného 

stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, 

poškodený tovar a pod.) Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci 

oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od 

kúpnej zmluvy.“; 

-v článku 8. Reklamačný poriadok uvedená podmienka: 

„Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu 

hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí 

predávajúci.“; 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 zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku, nakoľko v ponuke na 

predaj sa nachádzal 1 druh obuvi – 1 pár Topánky CITY JEANS 5275 – 12 čierne, ktoré 

boli zakúpené aj do kontrolného nákupu v hodnote 14,90 EUR bez označenia údajom 

o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby, pričom údaj o účele použitia obuvi nebol 

uvedený priamo na obuvi, nebol umiestnený na obale (krabici) tovaru ani vo vnútri 

obalu formou písomného letáku a údaj o účele použitia a spôsobe údržby neboli 

žiadnym spôsobom poskytnuté ani pred úhradou kúpnej ceny tovaru, čím bol porušený 

§ 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z., 
- pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so 

všetkými predpísanými údajmi, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej 

hodnote 27,80 EUR bol vydaný doklad o kúpe z elektronickej registračnej pokladnice 

č. ½, ktorý obsahoval nesprávne obchodné meno a sídlo predávajúceho: CITY JEANS 

RGT Trade s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 726 650“, 

namiesto správneho obchodného mena a sídla predávajúceho: „CITY JEANS s. r. o., 

Pod kaštieľom 634/22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 916 474“, a ktorý 

neobsahoval názvy u odpredaných výrobkov, ale len tovarové skupiny, keď zakúpený 

tovar „Topánky CITY JEANS 5275 – 12 čierne“ boli na doklade o kúpe uvedené ako 

„Topánky“ a zakúpený tovar „Tričko freedom čierne, univerzálne“ bolo na doklade 

o kúpe uvedené ako „Tričko“, čím bol porušený § 16 ods. 1 písm. a) a písm. d) 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.cityjeans.sk 

sa ku dňu kontroly 12.02.2019 (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.cityjeans.sk sa ku dňu kontroly 12.02.2019 (kedy boli odobraté aktuálne 

obchodné podmienky) predmetná informácia ako 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., 

 

p  o  k  u  t  u 
 

vo výške  700,00 EUR slovom sedemsto eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 21.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.cityjeans.sk zo dňa 12.02.2019, ktorá bola vykonaná v prevádzke 

Textil CITY JEANS, Moravská 1668/13, Púchov. Dňa 12.02.2019 bola okrem kontroly predaja 

prebiehajúceho prostredníctvom internetového obchodu vykonaná aj kontrola predaja 

vykonávaného v predmetnej (kamennej) prevádzke. Internetový obchod www.cityjeans.sk 

a prevádzku Textil CITY JEANS prevádzkuje účastník konania CITY JEANS s. r. o. so sídlom 

018 41 Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 634/22, ako predávajúci (ďalej len „účastník 

konania“).   

 

Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými 

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

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

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

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

„zákon č. 22/2004 Z. z.“) inšpektori SOI odobrali pri kontrole dňa 12.02.2019 údaje 

z podstránok  Kontakty, O nás, Doprava a platby, Reklamácia tovaru a vrátenie tovaru a 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.cityjeans.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 21.05.2019. Obchodné 

podmienky, ako aj ostatné podstránky vťahujúce sa na podmienky predaj tovaru 

prostredníctvom internetového obchodu, boli uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke, 

http://www.cityjeans.sk/
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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 bolo zistené, že účastník konania porušil 

zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na 

stránke www.cityjeans.sk bola v článku 8. Reklamačný poriadok uvedená podmienka, ktorou 

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

a to: 

 

8. Reklamačný poriadok 

„...Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list....“ 

 

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

250/2007 Z. z., pokiaľ predávajúci vo svojich obchodných podmienkach stanovuje, že 

v prípade uplatnenia práva na reklamáciu zo strany spotrebiteľa musí byť reklamovaný tovar 

odoslaný ako doporučená zásielka.  Predávajúci nemôže podmieňovať právo na uplatnenia 

práva na reklamáciu zo strany spotrebiteľa ukladaním podmienok, ktoré zákon nevyžaduje –  

doručiť reklamovaný tovar formou doporučenej zásielky. Takáto podmienka môže mať voči 

spotrebiteľovi len odporúčací charakter. 

 

            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.  

 

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

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

elektronickom zariadení poskytnúť, inšpektori SOI pri kontrole dňa 12.02.2019 zistili, že na 

internetovej stránke www.cityjeans.sk chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 

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

ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti podlieha. 

 

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

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

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

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania porušil 

zákaz predávajúceho používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko 

v Obchodných podmienkach na stránke www.cityjeans.sk boli v článku 4. Ceny tovaru, článku 

Zrušenie objednávky, článku Vrátenie peňazí a článku 8. Reklamačný poriadok uvedené 

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

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

 

4.Ceny tovaru 

„Ceny uvedené v internetovom obchode www.cityjeans.sk sú platné v čase objednania tovaru. 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných 

kurzov, pri výraznom náraste inflácie....“ 
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Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 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. 

Poskytnutie takejto nejasnej, resp. nejednoznačnej informácie môže uviesť spotrebiteľa do 

omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru, pokiaľ predávajúci potvrdil prijatie 

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

k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy predávajúceho so spotrebiteľom/kupujúcim.  

 

Zrušenie objednávky 

„c) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez 

uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a je spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, 

nakoľko spotrebiteľ môže v danom prípade využiť právo na odstúpenie od zmluvy, pričom 

v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom 

ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, to znamená 

pred tým ako mu je tovar dodaný, pričom predávajúci mu nemôže účtovať žiadne penále ani 

iné poplatky. 

 

Zrušenie objednávky 

„V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu, bude mu táto suma vrátená v lehote 15-

tich dní od stornovania objednávky.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko podľa § 9 ods. 1 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. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ v súlade 

s § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ 

teda môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne 

s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z., najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

 

Vrátenie peňazí 

 „...Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, 

najneskôr do 15 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu 

bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou (pokladničným blokom) alebo jej 

kópiou...“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko podľa § 9 ods. 1 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. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ v súlade 

s § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ 

teda môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne 

s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z., najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

  

Vrátenie peňazí 

„...V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave, je zákazník povinný 

nahradiť  predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú 

škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.) 

Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, 

ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z. z. je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi v zákonnej lehote všetky platby, ktoré od neho 

prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci si teda nemôže odrátať náklady 

na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare zo sumy, ktorá má byť 

kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Náhradu škody si môže predávajúci 

uplatniť až následne v rámci samostatného občianskeho konania na príslušnom súde.  

 

8. Reklamačný poriadok 

„Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí 

kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.“ 

 

Ide o neprijateľnú podmienku zakladajúcu nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko v zmysle § 598 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník má kupujúci právo na úhradu nákladov spojených s uplatnením práva 

vyplývajúceho zo zodpovednosti. Právna úprava nerozlišuje medzi oprávnenou 

a neoprávnenou reklamáciou. Všetky reklamácie uplatnené v záručnej dobe sú bezplatné. 

 

           Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci nesmie používať nekalé 

obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to pred, počas aj 

po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

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

ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

 

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

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

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

 

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

spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. 

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

si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

 



Uvedené Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

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

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

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

 

Uvedením podmienok, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, účastník konania 

porušil zákaz predávajúceho používať predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

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

 

Inšpektori SOI dňa 08.02.2019 vykonali prostredníctvom internetového obchodu 

www.cityjeans.sk objednávku č. 52468 v celkovej hodnote 27,80 EUR, ktorej predmetom boli 

nasledovné tovary: 1 pár topánky CITY JEANS 5275 – 12 čierne, veľkosť 36 á 14,90 EUR a 1 

kus tričko freedom čierne, univerzálne á 12,90 EUR. Objednané tovary inšpektori SOI osobne 

prevzali v prevádzke Textil CITY JEANS, Moravská 1668/13, Púchov dňa 12.02.2019. 

Inšpektori pri kontrole plnenia informačných povinností predávajúceho zistili, že odpredaná 

obuv 1 pár topánky CITY JEANS 5275 – 12 čierne v hodnote 14,90 EUR boli bez označenia 

údajom o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby, pričom údaj o účele použitia nebol 

uvedený na obale tovaru, vo vnútri obalu formou písomného letáku a údaj o účele použitia 

a spôsobe údržby nebol v žiadnej forme poskytnutý ani pred úhradou kúpnej ceny tovaru.  

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

použitia a údržby výrobku. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.  

         Pri kontrole v (kamennej) prevádzke vykonanej inšpektori SOI dňa 12.02.2019 ďalej 

zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 27,80 EUR bol vydaný doklad 

o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) č. 1/2, ktorý 

obsahoval nesprávne obchodné meno a sídlo predávajúceho: „CITY JEANS RGT Trade s.r.o., 

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 726 650“, namiesto správneho 

obchodného mena a sídla predávajúceho: „CITY JEANS s. r. o., Pod kaštieľom 634/22, 018 41 

Dubnica nad Váhom, IČO: 46 916 474“ a ktorý neobsahoval názvy odpredaných tovarov ale 

len tovarové skupiny, a to: 

 

- u odpredaného tovaru „topánky CITY JEANS 5275 – 12 čierne“ bolo uvedené na 

doklade z ERP „31 Topánky“ a u odpredaného tovaru „tričko freedom čierne, 

univerzálne“ bolo uvedené na doklade z ERP „4 Tričko“. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov so všetkými predpísanými údajmi. Tým porušil § 16 

ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona číslo 250/2007 Z. z. 

 

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

a kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke  

www.cityjeans.sk, ku dňu kontroly 12.02.2019 (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 

http://www.cityjeans.sk/
http://www.cityjeans.sk/
http://www.cityjeans.sk/


www.cityjeans.sk, ku dňu kontroly 12.02.2019 (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.cityjeans.sk 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 spotrebiteľovi spôsobom podľa 

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

republika viazaná, poskytnúť poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa 

všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka) a 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 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. 

  

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 poučenie 

o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 

Občianskeho zákonníka) a oznámiť 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. l) a 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 09.09.2019, 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 dom 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 vzťahuje 

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

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

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

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

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

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

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

 

Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho konania 

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

obdržal dňa 25.09.2019 (00:16:28 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy zasielanej 

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

považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

 Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 13.02.2019, ktoré zaslal formou e-

mailovej správy, uviedol, že všetky nedostatky zistené pri kontrole, na ktoré bol kontrolórmi 

upozornený okamžite odstránil a taktiež doplnil chýbajúce požadované údaje tak, aby všetky 

náležitosti boli v súlade s predpísanými zákonmi. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 21.05.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný, všetky zistené nedostatky odstráni a dá ich do súladu 

s predpísanými 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 na stránke www.cityjeans.sk uvádzal podmienku, ktorou predávajúci ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; podmienky, ktoré boli po posúdení 

vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce nerovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ďalej, že účastník konania opomenul na stránke 

uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovené informácie patriace k 

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

Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako 

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

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

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

tovaru podľa všeobecného predpisu a chýbala informácia o možnosti a podmienkach riešenia 

sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na 

webovom sídle www.cityjeans.sk chýbal odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. 

Správny orgán vzhľadom na argumentáciu účastníka konania, že kontrolou zistené 

nedostatky boli ihneď dané do súladu so zákonom uvádza, že dodatočné uskutočnenie nápravy 

– náprava zistených nedostatkov, prípadne doplnenie chýbajúcich zákonom obligatórne 

požadovaných informácií - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 
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3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

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

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.   

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený 

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

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

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

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

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

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

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

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

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

uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti 

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

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

obchodné podmienky internetového obchodu.  

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

vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 4 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c), § 12 ods. 

2 a § 16 ods. 1 písm. a) a písm. d)] porušený zákon č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných 

nedostatkov [nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 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 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, čím 

argumentuje účastník konania vo svojom vyjadrení, nie je obligatórnym znakom skutkovej 

podstaty tohto druhu správneho deliktu.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinnosti.  

 

 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 zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne 

označený údajmi o spôsobe použitia a údržby; porušenie povinnosti predávajúceho vydať 

doklad o kúpe výrobkov so všetkými predpísaný údajmi; porušenie povinnosti predávajúceho 

pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne 

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

§ 623 OZ); oznámiť 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.cityjeans.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 suma zaplatená pri objednávke tovaru 

bude v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi vrátená v lehote 15 

dní od stornovania objednávky, a to po skontrolovaní vráteného tovaru.  

Správny orgán zohľadnil, že účastník konania neposkytol spotrebiteľovi pred 

uzatvorením zmluvy ani ďalšie zákonom požadované, vyššie špecifikované informácie, ktoré 

je povinný spotrebiteľovi poskytnúť. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že v dôsledku neuvedenia údaju o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby v prípade 1 druhu obuvi zakúpenej do kontrolného nákupu, 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 zohľadnil, že vydaním dokladu o kúpe tovarov, ktorý neobsahoval 

správne obchodné meno a sídlo predávajúceho a neobsahoval názvy odpredaných výrobkov, 

bolo porušené právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej 

reklamácie, nakoľko vydaný doklad o kúpe 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. Neuvedením správneho obchodného mena a sídla 

predávajúceho a neuvedením názvov jednotlivých výrobkov na vydanom doklade o kúpe nie je 

zrejmé, kto výrobky odpredal a čo bolo skutočne predmetom kúpy. Názov tovaru je pre 

spotrebiteľa nevyhnutný pre následnú kontrolu správnosti účtovania ceny zakúpeného tovaru 

a pre prípadnú reklamáciu.  

 

http://www.cityjeans.sk/


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 zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby; povinnosť predávajúceho 

vydať doklad o kúpe výrobkov so všetkými predpísaný údajmi; povinnosť predávajúceho pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť, respektíve poskytnúť spotrebiteľovi informácie 

v zmysle § 3 ods. 1 psím. l) a písm. t). Tieto zákazy a povinnosti, ako vyplýva z kontroly 

internetového obchodu www.cityjeans.sk vykonanej dňa 12.02.2019 a pri dokončení kontroly 

predmetného internetového obchodu dňa 21.05.2019 v prevádzke Textil CITY JEANS, 

Moravská 1668/13, Púchov, 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 (počet a obsah neprijateľných podmienok, počet 

absentujúcich informácií požadovaných v zmysle zákona) 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. l) a písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. 

a v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na stránke predmetného internetového 

obchodu, a uložením povinnosti bez právneho dôvodu v obsahu obchodnej podmienky a 

použitím vyššie uvedených neprijateľných podmienok. Takéto konania účastníka konania 

(opomenutie poskytnutia zákonných informácií, uloženie povinnosti bez právneho dôvodu 

a použitie neprijateľných podmienok v obchodných podmienkach) môže spotrebiteľov, pri 

nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť.  

 

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

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

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 
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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/0191/03/2019                                                     Dňa  30.09.2019 

 

 

 

 

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    VeVeS, s. r. o. 

sídlo    018 41 Dubnica nad Váhom, Kpt. Nálepku 4278/22 

IČO    52 193 934 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 21.05.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.detska-vybava.sk zo dňa 05.03.2019 vykonanej v prevádzke 

VeVeS, s. r. o., Kpt. Nálepku 4278/22, Dubnica nad Váhom, a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko vo Všeobecných obchodných podmienkach účastníka konania bola na 

stránke www.detska-vybava.sk v článku 5. Dodacie a platobné podmienky, bod 5.8. 

uvedená nasledovná podmienka: 

„Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po 

doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady 

tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o 

rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na 

základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne 

kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s 

vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť 

reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby...“; ktorou účastník 

konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť 

spotrebiteľa vyhotoviť v prípade zistenia vady pri prevzatí tovaru záznam o rozsahu 

a povahe vady tovaru, 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 vo Všeobecných obchodných podmienkach  

účastníka konania na stránke www.detska-vybava.sk boli uvedené nasledovné 

podmienky: 

-v článku 5. Dodacie a platobné podmienky, bod 5.4. uvedená podmienka: 
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„Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú 

prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare 

obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho 

umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú 

udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.“; 

-v článku 5. Dodacie a platobné podmienky, bod 5.9. uvedená podmienka: 

„Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 

bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je 

povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia 

odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho 

určený kupujúcim.“; 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. 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.“) 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.detska-

vybava.sk sa ku dňu kontroly 05.03.2019 (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., 

 

p  o  k  u  t  u 
 

vo výške  250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 21.05.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.detska-vybava.sk zo dňa 05.03.2019, ktorá bola vykonaná 

v prevádzke VeVeS, s. r. o., Kpt. Nálepku 4278/22, Dubnica nad Váhom. Internetový obchod 

www.detska-vybava.sk prevádzkuje účastník konania VeVeS, s. r. o., sídlo 018 41 Dubnica nad 

Váhom, Kpt. Nálepku 4278/22, 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 05.03.2019 Formulár na odstúpenie od zmluvy a 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.detska-vybava.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 

21.05.2019. Všeobecné obchodné podmienky  ako aj podstránky boli uvedené internetovej 

stránke www.detska-vybava.sk, pričom upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom konania a spotrebiteľom a sú 
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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 bolo zistené, že účastník 

konania porušil zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, 

nakoľko na stránke www.destka-vybava.sk bola v článku 5. Dodacie a platobné podmienky, 

bod 5.8. uvedená podmienka, ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti nad 

rámec zákona v nasledovnom znení, a to: 

 

5. Dodacie a platobné podmienky 

Bod 5.8. „Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po 

doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je 

zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe 

vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto 

vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť 

prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 

8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u 

predávajúceho alebo určenej osoby...“ 

 

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 záznam o rozsahu a povahe vady tovaru (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, prípadne 

zástupca predávajúceho 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 Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu bolo 

ďalej zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať neprijateľné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Všeobecných obchodných podmienkach 

na stránke www.detska-vybava.sk boli v článku 5. Dodacie a platobné podmienky, bod 5.4. 

a bod 5.9. uvedené podmienky, ktoré boli vyhodnotené ako neprijateľné, zakladajúce 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa 

v nasledovnom znení, a to: 

 

5. Dodacie a platobné podmienky 

Bod 5.4. „Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú 

prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté 

v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej 

stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od 

skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.“ 

 

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. 
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z., nakoľko tovar musí z kvalitatívneho hľadiska presne zodpovedať charakteristike uvedenej 

v ponuke tovaru v internetovom zásielkovom obchode predávajúceho. Predávajúci je v zmysle 

§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

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

hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru.  

 

5. Dodacie a platobné podmienky 

Bod 5.9. „Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej 

v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný 

vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od 

kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový 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 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. Podľa § 9 ods. 

2 uvedeného zákona je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi spomínané platby rovnakým 

spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa 

dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Predávajúci na podstránke internetového 

obchodu Doprava a platobné podmienky uvádza aj možnosť vykonať úhradu za objednaný 

tovar pri dobierke alebo v hotovosti pri osobnom odbere. 

 

           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 Všeobecné 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.detska-

vybava.sk a kontrolou Všeobecných obchodných podmienok inšpektori SOI zistili, že 

účastníkom konania na svojom webovom sídle vo zverejnených obchodných podmienkach, 

respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke www.detska-vybava.sk 

neuviedol odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. 

 

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 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  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 10.09.2019, 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 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. 
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Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

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

orgán obdržal dňa 26.09.2019 (00:29:45 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

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

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania.   

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.03.2019 

uviedol, že pri kontrole bol prítomný, so záznamom súhlasí, uvedený e-shop prevádzkuje iba 

od novembra. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 21.05.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný, všetky zistené nedostatky si odstráni a dá ich do súladu 

s predpísanými 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 Všeobecných 

obchodných podmienkach na stránke www.detska-vybava.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 svoju informačnú povinnosť v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 

102/2014 Z. z., nakoľko na stránke www.detska-vybava.sk, cez ktorú prebiehal v čase výkonu 

kontroly predaj na diaľku, chýbal na webovom sídle účastníka konania odkaz na platformu 

alternatívneho riešenia sporov. 

K argumentácii účastníka konania, že všetky zistené nedostatky si odstráni a dá ich do 

súladu s predpísanými zákonmi – 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. 
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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. 

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 

[nedostatok v zmysle § 3 ods. 1 písm. t)] 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 

uviesť spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne 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, ktoré sa nachádzali 

na stránke internetového obchodu www.detska-vybava.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 vady tovaru pri prevzatí spísal reklamačný záznam o rozsahu a povahe 

vady tovaru. 

 

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

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

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 



Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán 

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

povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to 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 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.detska-

vabava.sk vykonanej dňa 05.03.2019 a pri dokončení kontroly predmetného internetového 

obchodu dňa 21.05.2019 v prevádzke VeVeS, s. r. o., Kpt. Nálepku 4278/22, Dubnica nad 

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

porušil. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

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

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

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

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

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

absentujúcich informácií požadovaných v zmysle zákona) 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. 

 

http://www.detska-vabava.sk/
http://www.detska-vabava.sk/


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 analogiam legis). 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 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/0436/03/2018                                                        Dňa  25.09.2019 

 

 

 

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   cloud map s.r.o. 

sídlo    821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 25/B 

IČO     50 559 141 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 19.09.2018 v prevádzke 

Domáce potreby JESSI, Predaj slnečných okuliarov, Nádražná 2, Partizánske, a to:  

 

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

zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu, pretože v ponuke na predaj 

sa nachádzali 3 druhy slnečných okuliarov v celkovej hodnote 135,70 EUR [21 kusov 

slnečné okuliare značky CLOUD á 3,90 EUR; 7 kusov slnečné okuliare značky 

AEDOLL á 4,90 EUR; 5 kusov slnečné okuliare značky MARSDEN POLARIZED á 

3,90 EUR] bez údajov podľa § 3 ods. 4 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. 

o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v nadväznosti na čl. 12.1 normy STN EN ISO 

12312-1/A1: 2016 Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre – Slnečné okuliare 

a podobné prostriedky na ochranu očí, nakoľko na výrobkoch nebola uvedená 

informácia o výrobcovi, prípadne dovozcovi s jeho plnou adresou a 1 druh slnečných 

okuliarov v celkovej hodnote 15,96 EUR [4 kusy slnečné okuliare značky DASOON 

VISION á 3,99 EUR] bez údajov podľa § 3 ods. 4 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 

404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v nadväznosti na čl. 12.1 normy 

STN EN ISO 12312-1/A1: 2016 Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre – Slnečné 

okuliare a podobné prostriedky na ochranu očí, nakoľko na výrobkoch nebola uvedená 

informácia o výrobcovi s jeho plnou adresou, čím bol porušený § 12 ods.2,  

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u 

 

vo výške  200,00 EUR slovom  dvesto euro 
                                                                      



O d ô v o d n e n i e 
 

      Dňa 19.09.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke Domáce potreby JESSI, Predaj slnečných okuliarov, 

Nádražná 2, Partizánske, ktorú prevádzkuje účastník konania cloud map s.r.o., sídlo 821 04 

Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 25/B, ako predávajúci (ďalej len „účastník 

konania“).                                                                   
      

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

slnečných okuliarov v celkovej hodnote 151,66 EUR, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti predávajúceho, a to: 

 

- 21 kusov slnečné okuliare značky CLOUD á 3,90 EUR bez informácie o výrobcovi, 

prípadne dovozcovi s jeho plnou adresou, 

- 7 kusov slnečné okuliare značky AEDOLL á 4,90 EUR bez informácie o výrobcovi, 

prípadne dovozcovi s jeho plnou adresou, 

- 5 kusov slnečné okuliare značky MARSDEN POLARIZED á 3,90 EUR bez informácie 

o výrobcovi, prípadne dovozcovi s jeho plnou adresou a bez odkazu na časť príslušnej 

normy STN EN ISO 12312, 

- 4 kusy slnečné okuliare značky DASOON VISION á 3,99 EUR bez informácie 

o výrobcovi s jeho plnou adresou. 

 

      Predpísané značenie slnečných okuliarov stanovuje v čl. 12.1 normy STN EN ISO 

12312-1/A1: 2016 Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre – Slnečné okuliare a podobné 

prostriedky na ochranu očí, časť 1: Slnečné okuliare na všeobecné používanie. 

 

      Inšpektori SOI teda  zistili, že  účastník konania  porušil povinnosť predávajúceho  

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

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

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 

Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).  

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk do elektronickej 

schránky zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 16.08.2019, 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 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 

http://www.slovensko.sk/


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

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

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

 

Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

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

orgán obdržal dňa 03.09.2019 (00:19:07 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy 

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

Governmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú. 

 

 Zamestnankyňa účastníka konania Katarína K., ktorá bola prítomná pri kontrole, vo 

svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.09.2018 uviedla, že o zisteniach bude 

informovať nadriadených. 

 

      Účastník konania zaslal dňa 24.09.2018 na základe záväzného pokynu inšpektorov SOI 

uloženého pri kontrole nadobúdacie doklady na kontrolované tovary – slnečné okuliare.  

 

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

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

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

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

vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

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

skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil 

právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá 

za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán je toho názoru, že 

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

právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny. 

 

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

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

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

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

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

 

      Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 

spotrebiteľa prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.  

 

     Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy slnečných 

okuliarov bez označenia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej 

bezpečnosti výrobkov v nadväznosti na čl. 12.1 normy STN EN ISO 12312-1/A1: 2016 Osobné 

prostriedky na ochranu očí a tváre – Slnečné okuliare a podobné prostriedky na ochranu očí. 

Neznačením slnečných okuliarov informáciami o výrobcovi, prípadne dovozcovi s uvedením 

plnej adresy neboli spotrebiteľovi poskytnuté osobitným predpisom stanovené údaje o výrobku, 

ktoré spotrebiteľ potrebuje pre vykonanie kvalifikovaného rozhodnutia o uskutočnení 

obchodnej transakcie. V dôsledku chýbajúceho údaju o výrobcovi, prípadne dovozcovi 

s uvedením plnej adresy nebol spotrebiteľ informovaný o pôvode výrobku. Informácie 

o výrobcovi alebo dovozcovi slúžia ako kritéria pri rozhodovaní spotrebiteľa pre kúpu 

http://www.slovensko.sk/


konkrétneho výrobku. Informácia o výrobcovi – značka výrobku môže pre spotrebiteľa 

predstavovať garanciu kvality. 

 

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

predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami 

podľa osobitného predpisu došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa 

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

informácie a práva na ochranu ekonomických záujmov. Výrobky môžu byť uvedené priamo do 

predaja spotrebiteľom až vtedy, keď spĺňajú všetky náležitosti zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 

      K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zreteľne označiť 

výrobky informáciami podľa osobitného predpisu. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly 

vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.09.2018 v prevádzke Domáce potreby JESSI, Predaj 

slnečných okuliarov, Nádražná 2, Partizánske, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k 

vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

        Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.   

        Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená v zákonnej hranici 

sadzby, ktorú považuje správny orgán za  primeranú vzhľadom 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 v kontrolovanej prevádzke sa nachádzali celkom 4 druhy výrobkov – 

slnečných okuliarov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho a tiež 

skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom 

č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného 

ustanovenia § 12 ods. 2 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. 

 

        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.                                                                  

 


