
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

       v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59,  911 01 Trenčín 
Číslo: P/0250/03/2019                                                     Dňa  27.11.2019  

 

                                             

 

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   M-light, s. r. o. 

sídlo   971 01 Prievidza, A. Škarvana 365/4 

IČO    44 483 627 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 05.06.2019 pri došetrení kontroly 

internetového obchodu www.pcmania.sk zo dňa 06.03.2019 vykonanej na základe predvolania 

na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj za 

prítomnosti konateľa spoločnosti M-light, s. r. o., a to: 

 

- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho 

dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania na stránke 

www.pcmania.sk bola v článku V. Podmienky dodania tovaru, bod 5.4. uvedená 

nasledovná podmienka: 

„...V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o 

rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.“; ktorou 

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

spotrebiteľa vyhotoviť v prípade zisteného poškodenia tovaru pri prevzatí záznam 

o rozsahu a povahe poškodenia 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 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.pcmania.sk chýbala v čase kontroly dňa 06.03.2019 

informácia v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom 

obchode v znení neskorších predpisov, a to chýbala informácia o aktuálnej adrese 

orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb 

informačnej spoločnosti podlieha, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 

250/2007 Z. z., 

- pre porušenie zákazu predávajúceho používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľských zmluvách, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania 
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na stránke www.pcmania.sk bola v článku VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy, 

bod 7.5. uvedená nasledovná podmienka: 

„...Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci 

Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia 

odstúpenia od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho, ak sa nedohodnú na inom spôsobe 

vrátenia kúpnej ceny.“, ktorá bola vyhodnotená ako neprijateľná, zakladajúca 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, 

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

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

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

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

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

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

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

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

v znení neskorších predpisov), keď na stránke internetového obchodu www.pcmania.sk 

sa ku dňu kontroly 06.03.2019 (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 a podmienkach riešenia sporu 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.pcmania.sk sa ku dňu kontroly 06.03.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné 

podmienky) informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov a rovnako ani odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov žiadnym spôsobom nenachádzali, čím došlo 

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

 

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 05.06.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

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

internetového obchodu www.pcmania.sk zo dňa 06.03.2019, ktorá bola vykonaná na 

Inšpektoráte SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, kam sa na základe predvolania 

dostavil konateľ spoločnosti M-light, s. r. o.. Internetový obchod  www.pcmania.sk prevádzkuje 

účastník konania M-light, s. r. o. so sídlom 971 01 Prievidza, A. Škarvana 365/4, 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 
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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 06.03.2019 údaje 

z podstránky Kontakty, Doprava, Formulár na odstúpenie od zmluvy a Obchodné podmienky 

internetového obchodu www.pcmania.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 05.06.2019. Obchodné podmienky a ostatné 

podstránky boli uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke, pričom upravujú práva 

a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom 

konania a spotrebiteľom a sú spotrebiteľskou zmluvou, nakoľko obsahujú ustanovenia, 

s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred vyplnením objednávky, avšak nemohol 

ovplyvniť ich obsah. Z uvedeného vyplýva, že ide o spotrebiteľskú zmluvu. 

 

Kontrolou obsahu Obchodných podmienok bolo zistené, že účastník konania porušil 

zákaz predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko na 

stránke www.pcmania.sk bola v článku V. Podmienky dodania tovaru uvedená podmienka, 

ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom 

znení, a to: 

 

V. Podmienky dodania tovaru 

 Bod 5.4. „ ...V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o 

rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.“ 

 

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

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

povinný vyhotovovať tzv. záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Žiaden právny 

predpis takúto povinnosť kupujúcemu neukladá, preto ustanovenie upravujúce spísanie 

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

Záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru je povinný vyhotoviť dopravca za prítomnosti 

a na žiadosť kupujúceho.  

 

            Uvedením podmienky, ktorou predávajúci ukladá spotrebiteľovi povinnosť 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 06.03.2019 zistili, že na 

internetovej stránke www.pcmania.sk chýbala v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2014 

Z. z. chýbala informácia o aktuálnej 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.pcmania.sk bola v článku VII. Vrátenie tovaru – 

odstúpenie od zmluvy uvedená podmienka, ktorá bola vyhodnotená ako neprijateľná, 
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zakladajúca nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa v nasledovnom znení, a to: 

 

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy 

Bod 7.5. „...Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci 

Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia 

odstúpenia od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho, ak sa nedohodnú na inom spôsobe 

vrátenia kúpnej ceny.“ 

 

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 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 stránke internetového obchodu v článku III. Bod 3.3 uvádza aj možnosť vykonať 

úhradu za objednaný tovar pri dobierke. 

 

           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 podmienky, ktorá bola vyhodnotená ako neprijateľná, 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.pcmania.sk a 

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

respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke www.pcmania.sk,  ku dňu 

kontroly 06.03.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné podmienky) chýbalo poučenie 
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o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - § 622 a § 623 

Občianskeho zákonníka. 

 

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že vo zverejnených obchodných 

podmienkach, respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke 

www.pcmania.sk, ku dňu kontroly 06.03.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné 

podmienky) 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.pcmania.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 poskytnúť spotrebiteľovi 

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

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

tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 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: 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 

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

spotrebiteľa čitateľné. 

 

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

predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi 

spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie poučenie 

o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§ 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 04.11.2019, 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 
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alebo v inom registri a jej  iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje 

za doručenú dom vrátenia nedoručenej zásilky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je 

oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.  

 

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

osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho 

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

orgán obdržal dňa 20.11.2019 (00:37:03 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 06.03.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný, uvedené nedostatky na internetovej stránke odstráni. 

 

 Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.06.2019 

uviedol, že pokiaľ ide o obchodné podmienky, tie boli a budú korektné, tak aby vyhovovali 

príslušným požiadavkám. 

 

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.pcmania.sk uvádzal podmienku, ktorou predávajúci ukladal 

spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; podmienku, ktorá bola po posúdení 

vyhodnotená ako neprijateľná, zakladajúca nerovnováhu v právach a povinnostiach 

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

uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovenú aktuálnu informáciu patriacu k 

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

Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako 

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

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

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

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

sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na 

webovom sídle www.pcmania.sk chýbal odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. 
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Správny orgán aj s ohľadom na vyjadrenia účastníka konania uvádza, že dodatočné 

uskutočnenie nápravy – náprava zistených nedostatkov, prípadne doplnenie chýbajúcich 

zákonom obligatórne požadovaných informácií - nezbavuje kontrolovanú osobu 

zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou 

kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

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

v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny 

stav zistený v čase kontroly. Pre posúdenie súladu obchodných podmienok a ďalších 

podstránok internetového obchodu účastníka konania s platnou legislatívou Slovenskej 

republiky je rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol zistený v čase kontroly, a to dňa 06.03.2019, 

kedy boli prekontrolované informácie a údaje uvádzané účastníkom konania na stránke 

internetového obchodu www.pcmania.sk a kedy zároveň boli obchodné podmienky 

internetového obchodu www.pcmania.sk odobraté.  

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený 

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

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

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

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

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

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

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

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

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

uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie za porušenie povinnosti 

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

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

obchodné podmienky internetového obchodu.  

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

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

zákon č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 písm. 

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

podľa oboch týchto zákonov sa poníma ako správny delikt. K naplnenie ich skutkovej podstaty 

stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv 

spotrebiteľa chránených týmto zákonom. Poškodenie práv spotrebiteľa v rozsahu priamo 

úmernom uloženej sankcii, čím argumentuje účastník konania vo svojom vyjadrení, nie je 

obligatórnym znakom skutkovej podstaty tohto druhu správneho deliktu.  

 

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

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

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

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

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

 

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 
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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 poskytnúť 

spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru 

podľa všeobecného predpisu (§ 622 a § 623 OZ) a povinnosť predávajúceho pred uzatvorením 

zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne 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.pcmania.sk,  ako aj na skutočnosť, že obsah týchto 

podmienok spotrebiteľ podstatným spôsobom neovplyvňuje.  

 

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

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

porušenia povinnosti  účastníka konania splnený. 

 

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 informácie v zmysle § 3 ods. 1 písm. l) a písm. t). Tieto zákazy 

a povinnosti, ako vyplýva z kontroly internetového obchodu www.pcmania.sk vykonanej dňa 

06.03.2019 a pri dokončení kontroly predmetného internetového obchodu dňa 05.06.2019, 

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

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

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

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

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

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

nedostatkov, na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť.  
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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 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. c), písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na stránke 

predmetného internetového obchodu, a použitím vyššie uvedených neprijateľných podmienok. 

Takéto konania účastníka konania (opomenutie poskytnutia zákonných informácií, ukladanie 

povinnosti bez právneho dôvodu, použitie neprijateľnej podmienky v obchodných 

podmienkach) môže spotrebiteľov, pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo 

strany predávajúceho, poškodiť.  

 

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

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

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko v 

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

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

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

Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním 

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

pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre 

zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

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

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

 

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

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

uloží orgán dozoru predávajúcemu pokutu do 66 400 eur. 

 

Správny orgán uvádza že v predmetnej veci 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 

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/0251/03/2019                                                        Dňa  18.11.2019 

 

 
 

 

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

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

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

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

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

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

predpisov                            

 

                                         u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   VERMONT Slovakia s.r.o. 

sídlo     821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, Vlčie Hrdlo 53  

IČO     48 317 942 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 05.06.2019 pri kontrole v prevádzke 

GANT OUTLET, Obchodné centrum Laugaricio, Belá 7271, Trenčín, a to:  

 

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

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

nachádzalo 6 druhov obuvi v celkovej hodnote 1385,10 EUR bez označenia údajom o 

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

priamo pri obuvi, nebol umiestnený na obale (krabici) tovaru ani vo vnútri obalu formou 

písomného letáku a údaj o účele použitia nebol poskytnutý ani pred úhradou kúpnej 

ceny tovaru, pričom do kontrolného nákupu bol odpredaný 1 pár Dámska obuv GANT 

art. 18531398-319-G290, veľkosť 36 v hodnote 79,90 EUR bez označenia údajom o 

účele použitia, pričom zamestnankyňa účastníka konania pri platení kúpnej ceny obuvi 

síce poskytla informačný leták „OBUV- Ošetrovanie“, v ktorom boli uvedené údaje 

o spôsobe údržby obuvi, o záruke, životnosti a reklamáciách a vymenované boli druhy 

obuvi podľa jej účelovosti, avšak konkrétny účel (spôsob) použitia nebol 

v informačnom letáku vyznačený, a teda údaj o účele (spôsobe) použitia zakúpenej 

obuvi nebol poskytnutý, čím bol porušený  § 12 ods. 2, 

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

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

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 2460,70 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení 

informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie 

o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho 

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

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

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



a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, pričom do kontrolného nákupu 

bol odpredaný 1 ks Pánske tričko-polo GANT, Art: 2003017 á 41,90 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13 

 

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

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

 

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  1300,00 EUR slovom  jedentisíctristo eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 05.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke GANT OUTLET, Obchodné centrum Laugaricio, Belá 7271, 

Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania VERMONT Slovakia s.r.o., sídlo 821 07 

Bratislava – mestská časť Ružinov, Vlčie Hrdlo 53, ako predávajúci (ďalej len účastník 

konania).                                                                   

 

      Inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 6 druhov obuvi 

v celkovej hodnote 1385,10 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 

 3 páry Dámska obuv GANT, Art: 18531398-319-G290 á 79,90 EUR bez označenia 

údajom o účele použitia, 

 1 pár Dámska obuv GANT, Art: 16538452-G58 á 48,90 EUR bez označenia údajom 

o účele použitia a bez údajov o spôsobe ošetrovania, resp. údržby, 

 4 páry Dámska obuv GANT, Art: 16538407-G57 á 41,90 EUR bez označenia údajom 

o účele použitia, 

 4 páry Dámska obuv GANT, Art: 16538407-G66 á 41,90 EUR bez označenia údajom 

o účele použitia, 

 2 páry Pánska obuv GANT, Art: 16638459-G772 á 55,90 EUR bez označenia údajom 

o účele použitia, 

 5 párov Pánska obuv GANT, Art: 18633332-G297 á 129,90 EUR bez označenia údajom 

o účele použitia. 

 

     1 pár obuvi v hodnote 79,90 EUR bez označenia údajom o účele použitia bol odpredaný aj 

do kontrolného nákupu: 

 

 1 pár Dámska obuv GANT, Art: 18531398-319-G290 á 79,90 EUR bez označenia 

údajom o účele použitia. 

 

      Inšpektori zistili, že k obuvi nie je poskytnutá informácia o účele jej použitia. Údaj 

o účelovosti obuvi sa nenachádzal priamo na obuvi, nebol umiestnený na obale (krabici) 

výrobku a ani vo vnútri obalu formou písomného letáku. Informácia o účelovosti obuvi 

a spôsobe jej údržby nebola poskytnutá ani pred úhradou kúpnej ceny výrobku. V prípade 

kontrolného nákupu zamestnankyňa účastníka konania pri platení kúpnej ceny obuvi síce 



poskytla informačný leták „OBUV- Ošetrovanie“, v ktorom boli uvedené údaje o spôsobe 

údržby obuvi, o záruke, životnosti a reklamáciách a vymenované boli druhy obuvi podľa jej 

účelovosti, avšak konkrétny účel (spôsob) použitia nebol v informačnom letáku vyznačený, 

a teda údaj o účele (spôsobe) použitia zakúpenej obuvi nebol poskytnutý. 

 

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

ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o spôsobe použitia výrobku. Tým 

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

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

len zákon č. 250/2007 Z. z.). 

 

     Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 8 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 2460,70 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 6 ks Dámsky sveter GANT, Art: 48000058 á 125,90 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „88% Cotton, Baumwolle, Algodon, 10% Polyamide, 

polyamid, 2% Elastane, Elasthan“, 

 7 ks Dámske tričko GANT, Art: 4203452 á 41,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% Cotton, Baumwolle, Algodon, Bambaki“, 

 3 ks Dámske tričko GANT, Art: 4202416 á 62,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „50% Cotton, Baumwolle, Algodon, Bambaki, 50% Modal, Montaa“, 

 3 ks Dámske tričko GANT, Art: 4801069 á 87,40 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „78% Cotton, Baumwolle, Algodon, 19% Polyamide, polyamid, 3% 

Elastane, Elasthan“, 

 3 ks Pánske tričko-polo GANT, Art: 2003017 á 41,90 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „100% Cotton, Baumwolle, Algodon, Bambaki“, 

 4 ks Pánske tričko GANT, Art: 2052015 á 76,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „96% Cotton, Baumwolle, Bambaki, 4% Elastane, Elasthan“, 

 3 ks Pánska košeľa GANT, Art: 3002760 á 101,40 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „100% Linen, Leinen, Lino“, 

 4 ks Pánske tričko GANT, Art: 2201 á 55,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% Cotton, Baumwolle, Bambaki“. 

 

1 druh výrobku v hodnote 41,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku bol 

odpredaný aj do kontrolného nákupu: 

 

 1 ks Pánske tričko-polo GANT, Art: 2003017 á 41,90 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „100% Cotton, Baumwolle, Algodon, Bambaki“. 

 

Na uvedených druhoch výrobkov boli údaje o materiálovom zložení v súlade s Nariadením 

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

označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označeným, teda trvalým 

spôsobom a v prípade etikety aj pevne pripevnené, uvedené len v cudzom jazyku. Materiálové 

zloženie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka nebolo pevne a trvale pripevnené na výrobku, 

bolo uvedené len na papierovej visačke.  

 

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

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

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

 



      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.11.2019, ktoré 

prevzal dňa 07.11.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

      Predavačka účastníka konania Zuzana M. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo 

dňa 05.06.2019 uviedla, že pri kontrole bola prítomná a o zistených nedostatkoch bude 

informovať nadriadených.  

  

      Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zistenému nedostatku nevyužil. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle 

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

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

    Správny orgán vzal do úvahy, že v dôsledku neuvedenia údajov o účele použitia obuvi 

nachádzajúcej sa v ponuke na predaj, došlo k porušeniu práv spotrebiteľa na informácie 

o výrobku a rovnako by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním 

zakúpeného výrobku pri jeho použití. 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). 

 

    Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním 8 druhov textilných výrobkov v priamej 

ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý 

v dôsledku svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa 

a rovnako k nesprávnej manipulácií so zakúpeným výrobkom pri jeho údržbe. Pri kúpe výrobku 

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

a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne v súvislosti s údržbou výrobku. Jej 



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

v prípade alergie na niektoré materiály.    

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

jazyku.  

 

     Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade neoznačenia obuvi 

údajom o účele použitia a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený materiálovým zložením v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa 

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

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

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby 

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

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej 

inšpektormi SOI dňa 05.06.2019 v prevádzke GANT OUTLET, Obchodné centrum 

Laugaricio, Belá 7271, Trenčín, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

     Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

 

     Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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

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

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.     
 

     Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov. Správny orgán 

prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., vyjadrený v § 3 

ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na ochranu ekonomických 

záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Správny orgán po 

zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj 

po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu 

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

k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom uloženú pokutu považuje za 

adekvátnu. 

 

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

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 



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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/00265/03/2019                                                                  Dňa  22.11.2019 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

neskorších predpisov 

 

 

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania    Jaroslava Bačová 

miesto podnikania  018 15 Bodiná 194 

IČO        36 940 712 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 31.05.2019 v prevádzkarni 

Textil – spodná bielizeň, Centrum 14 /19, Považská Bystrica, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď 

v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný 

o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol 

porušený § 10a ods. 1 písm. k), 

- porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky 

uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka označená 

aktuálnym miestom podnikania fyzickej osoby a menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b),  

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  150,00 EUR  slovom  jednostopäťdesiat eur 
 
 
 



O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 31.05.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Textil – spodná bielizeň, Centrum 14/19, Považská 

Bystrica, ktorú prevádzkuje účastník konania Jaroslava Bačová, miesto podnikania 018 15 

Bodiná 194, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

 Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou (ústne ani 

písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).  

 

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

uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil  § 10a ods. 1 písm. 

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

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. 

z.“). 

 

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

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

nebola označená aktuálnym miestom podnikania fyzickej osoby, keď bolo na označení 

prevádzky uvedené miesto podnikania: „Rozkvet 2038/76-12“, namiesto aktuálneho miesta 

podnikania: „018 15 Bodiná 194“ a nebola označená menom a priezviskom osoby zodpovednej 

za činnosť prevádzkarne. 

 

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

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť predpísané údaje, čím porušil § 15 

ods. 1  písm. a) a písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. 

 

 Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  12.11.2019, ktoré 

účastník konania prevzal dňa 15.11.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

Účastník konania vo svojom Vyjadrení k dôvodom správneho konania, ktoré bolo 

správnemu orgánu doručené dňa 20.11.2019 uviedol, že si dňa 31.05.2019 odskočil k lekárovi 

a zobral si list z obchodu na alternatívne riešenie sporov, že ho dá zaliať do fólie, keď mu 

telefonovali o kontrole SOI. Účastník konania ďalej uvádza, že odišiel od lekára a priniesol list 

na prevádzku, čo môžu dosvedčiť aj zamestnankyne SOI. Prevádzka podľa vyjadrenia 

účastníka konania bola označená jeho menom a priezviskom, IČO-m, nakoľko sa presťahoval 

zabudol dopísať novú adresu, toto opravil ešte za prítomnosti zamestnankyne SOI, aj dokument 

o alternatívnom riešení sporov doložil. Účastník konania zároveň uvádza, že ho to 

neospravedlňuje. 

 



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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo zistený. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. K skutočnostiam uvedeným vo Vyjadrení 

k dôvodom správneho konania účastníka konania správny orgán uvádza, že dodatočné 

uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

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

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

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

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Správny orgán 

neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Účastník konania 

ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na 

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  

ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

 Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa v čase vykonania 

kontroly o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo 

spotrebiteľa na informácie. Právo spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov  v prípadoch ustanovených osobitným predpisom upravuje 

zákon o ochrane spotrebiteľa, pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať 

spotrebiteľa o možnosti podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov 

v prípade, ak nebude spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu 

alebo inak porušil jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 

391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim 

rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi 

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom 

a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným 

právnym podkladom. 

     Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si 

povinnosť  predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., 

preukázateľne nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 

 

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

vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne, konkrétne neuvedením údaju o aktuálnom 

mieste podnikania fyzickej osoby a mene a priezviska osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne, boli porušené informačné povinnosti predávajúceho. 

 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznámenia informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov jasným a zrozumiteľným 



spôsobom pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi; v  prípade neuvedenia  aktuálneho miesta 

podnikania fyzickej osoby a neuvedenia mena a priezviska osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne došlo zo strany účastníka konania k porušeniu  práv spotrebiteľa taxatívne 

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

na ochranu ekonomických záujmov. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a povinnosť uviesť predpísané 

údaje na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne. Tieto povinnosti, ako vyplýva 

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 31.05.2019 v prevádzke Textil – spodná bielizeň, 

Centrum 14/19, Považská Bystrica účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie 

uvedenému, preukázateľne porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

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

predávajúci žiadnym spôsobom neoznámi pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu s predávajúcim 

a skutočnosť, že na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky nebol uvedený údaj 

o aktuálnom mieste podnikania fyzickej osoby a mene a priezviska osoby zodpovednej za 

činnosť prevádzkarne nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný 

zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu 

z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 15 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 

250/2007 Z. z. Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu 

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

povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici zákonnej sadzby, 

ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.  

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 



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

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

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

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

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

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

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

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0266/03/2019                                                                  Dňa  22.11.2019 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

neskorších predpisov 

 

 

u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania    MSTECH SK s.r.o. 

sídlo    018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum I. 47/122 

IČO     47 158 140 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 07.06.2019 v prevádzkarni 

MSTECH SK – Čínsky obchod, Centrum I. 47/122, Dubnica nad Váhom, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho pri predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe 

použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku priloženým 

písomným návodom a pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu – 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien 

a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným 

označením, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov – kabeliek 

v celkovej hodnote 219,43 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez 

údaju o povolenej nosnosti kabelky, bez údajov o materiálovom zložení, čím bol 

porušený § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2, 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

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

nachádzalo 6 druhov obuvi v celkovej hodnote 882,45 EUR bez označenia údajom 

o účele (spôsobe) použitia, pričom do kontrolného nákupu bol odpredaný 1 pár dámskej 

obuvi – Italian style, art. 117-15, veľkosť 38 v hodnote 10,99 EUR bez označenia 

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

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

predávajúca pred úhradou kúpnej ceny obuvi síce poskytla informačný leták, v ktorom 

boli uvedené pokyny k ošetrovaniu obuvi, informácie k reklamácii a informácie 

o spoločenskej a športovej obuvi, avšak konkrétny údaj o účele (spôsobe) použitia nebol 

v informačnom letáku uvedený, čím bol porušený § 12 ods. 2, 



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

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

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 10 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 611,38 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku, pričom do kontrolného nákupu bol odpredaný 1 kus dámske tričko – Italy moda 

P.IVA 02326350978, veľkosť M v hodnote 5,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                               

    vo výške  600,00 EUR  slovom  šesťsto eur 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 07.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni MSTECH SK – Čínsky obchod, Centrum I. 47/122, 

Dubnica nad Váhom, ktorú prevádzkuje účastník konania MSTECH SK s.r.o., sídlo 018 41 

Dubnica nad Váhom, Centrum I. 47/122, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

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

- kabeliek v celkovej hodnote 219,43 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, 

a to: 

 

- 5 kusov kabelka SILVIO art. 2994 á 12,50 EUR bez návodu na ošetrovanie, resp. 

údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údajov o materiálovom zložení, 

- 7 kusov kabelka art. 1536 á 12,99 EUR bez návodu na ošetrovanie, resp. údržbu, bez 

údaju o povolenej nosnosti a bez údajov o materiálovom zložení, 

- 2 kusov kabelka SILVIO art. 2925 á 11,00 EUR bez návodu na ošetrovanie, resp. 

údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údajov o materiálovom zložení, 

- 4 kusy kabelka art. 2910 á 11,00 EUR bez návodu na ošetrovanie, resp. údržbu, bez 

údaju o povolenej nosnosti a bez údajov o materiálovom zložení. 

 

Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu 

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

textilných výrobkov etiketou a iným označením. 

 

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

predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné 

s ohľadom na povahu výrobku priloženým písomným návodom a povinnosť predávajúceho 

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

predpisu. Tým porušil § § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

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

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

 



Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja a plnenie informačných 

povinností predávajúceho vykonali inšpektori SOI v čase kontroly kontrolný nákup v celkovej 

hodnote 16,98 EUR, do ktorého zakúpili: 

 

- 1 pár dámska obuv Italian style art. 117-15, veľkosť 38 á 10,99 EUR bez označenia 

údajom o účele (spôsobe) použitia, 

- 1 kus dámske tričko Italy moda P.IVA 02326350978, veľkosť M á 5,99 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku.  

 

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

v ponuke na predaj, nie je označená údajom o účele (spôsobe) použitia. Na predajnej ploche sa 

nachádzajú vyložené polpáre obuvi jednotlivých modelov, pri ktorých sa nachádzala na obale 

(krabici) informácia o predajnej cene obuvi, číslo modelu obuvi a veľkosť. K obuvi odpredanej 

do kontrolného nákupu bol inšpektorom SOI vystupujúcim v pozícii spotrebiteľa pri pokladni 

poskytnutý zo strany účtujúcej predávajúcej informačný leták, v ktorom sú uvedené pokyny 

k ošetrovaniu obuvi, informácie k reklamácii a informácie o spoločenskej a športovej obuvi, 

avšak konkrétny údaj o účele (spôsobe) použitia nebol v informačnom letáku uvedený.  

 

      Inšpektori SOI v čase kontroly zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 6 druhov 

obuvi v celkovej hodnote 882,45 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 

- 5 párov dámska obuv Italian style, art. 117-15 á 10,99 EUR bez označenia údajom 

o účele (spôsobe) použitia,  

- 10 párov dámska obuv art. FY 1965 á 12,99 EUR bez označenia údajom o účele 

(spôsobe) použitia,  

- 12 párov dámska obuv art. G0652M3 á 24,99 EUR bez označenia údajom o účele 

(spôsobe) použitia, 

- 8 párov dámska obuv art. AB 137 á 10,99 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia, 

- 10 párov pánska obuv art. NZ8856 á 12,99 EUR bez označenia údajom o účele 

(spôsobe) použitia, 

- 10 párov pánska obuv art. 12S321 á 17,99 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia. 

 

      Inšpektori SOI teda  zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia 

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

 

Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 10 

druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 611,38 EUR, u ktorých boli porušené 

informačné povinnosti, a to: 

 

- 20 kusov dámske tričko Italy moda P.IVA 02326350978 á 5,99 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „95% cotton, cotone, baumwolle, 5% 

elastan, elastane“, 

- 10 kusov dámske tričko s obrázkom NAMSO á 3,99 EUR s údajmi o materiálovom 

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



- 1 kus dámska rifľová bunda Gourd – fashion jeans art. GD 2013-L á 21,99 EUR 

s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „98% cotton, baumwolle, 

algodon, 2% elasthanne, elastano“, 

- 4 kusy dámske rifľové šaty Gourd – fashion jeans, art. GD 2116 - LJ á 14,99 EUR 

s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „98% cotton, algodon 2% 

elasthanne, elastane“, 

- 3 kusy dámske tričko predĺžené P.IVA: 02261150979 á 6,99 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „92% cotone, 8% elasane“, 

- 10 kusov dámske tričko predĺžené P.IVA: 022177270978 á 11,99 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elasane“, 

- 4 kusov pánska košeľa D.J.A. Collection á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

len v cudzom jazyku: „97% pamuk, 3% licra“, 

- 6 kusov pánske tričko JIM POWEEL art. 3911 á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení len v cudzom jazyku: „93% cotton, 7% elastane“, 

- 8 kusov pánske tričko Play Back art. HM-6398 á 9,50 EUR s údajmi o materiálovom 

zložení v cudzom jazyku: „95% cottone, cotton, baumwolle, algodon, 5% spandex, 

elastane“, 

- 10 kusov chlapčenské tričko WAX MEN á 4,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „98% pamut, 3% elastan“. 

 

1 kus dámske tričko Italy moda P.IVA 02326350978, veľkosť M v hodnote 5,99 EUR 

s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku bol odpredané aj do kontrolného nákupu 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

Z. z.    

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk formou 

elektronickej úradnej správy zaslané  oznámenie o začatí  správneho konania zo dňa  

12.11.2019, ktoré prevzal dňa 14.11.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 

       Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 07.06.2019 

uviedol, že bol pri kontrole prítomný a zistené nedostatky odstránia. 

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Dodatočné uskutočnenie nápravy – 

odstránenie nedostatkov - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, 

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

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

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

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Kontrolovaná osoba 

je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie. V zmysle citovaného ustanovenia teda predstavuje 

http://www.slovensko.sk/


odstránenie nedostatkov povinnosť pre účastníka konania ako kontrolovaného subjektu, 

uloženú mu osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania, do 

termínu uvedeného v záväznom pokyne. Preto nemožno brať ohľad na túto skutočnosť pri 

určovaní výšky pokuty. Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil právne 

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

porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale 

zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav 

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

právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav protiprávny.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke 

na predaj spotrebiteľovi v dôsledku absencie návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, údaju 

o povolenej nosnosti by mohlo dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávnej 

údržby predmetného výrobku a poškodeniu výrobku v dôsledku jeho nadmerného zaťaženia. 

V dôsledku absencie údajov o materiálovom zložení  mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu  

spotrebiteľa o kúpe  výrobku, ktorý  v dôsledku  svojho  zloženia  nemusel  byť vhodný pre 

spotrebiteľa. Z dôvodu jej absencie nie sú spotrebiteľovi poskytnuté kompletné údaje 

o výrobku. 

 

     Správny orgán vzal do úvahy, že v dôsledku neuvedenia údajov o účele použitia 6 

druhov obuvi v celkovej hodnote 882,45 EUR nachádzajúcej sa v ponuke na predaj, došlo 

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

majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho použití. 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).  

 

Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke 

na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku 

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

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

výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení podstatnou informáciou. 

Z dôvodu jej uvádzania v cudzom jazyku nie sú spotrebiteľovi poskytnuté kompletné údaje 

o výrobku. 

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

v štátnom jazyku. 



 

      Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade chýbajúcich návodov na 

údržbu, údajov o povolenej nosnosti výrobku a údajov o materiálovom zložení, v prípade 

neoznačenia obuvi údajom o účele (spôsobe) použitia; v prípade neuvádzania údajov 

o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany účastníka 

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

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

na ochranu zdravia. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť pri predaji informovať spotrebiteľa 

o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku 

priloženým písomným návodom; povinnosť zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a povinnosť zabezpečiť, aby informácie uvedené 

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

podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI 

dňa 07.06.2019 v prevádzke MSTECH SK – Čínsky obchod, Centrum I. 47/122, Dubnica nad 

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

porušil.  

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

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

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

k rozsahu protiprávnej činnosti.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

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

v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy kabeliek bez návodov na ošetrovanie, respektíve 

údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údajov o materiálovom zložení; skutočnosť, že 

v ponuke na predaj na nachádzalo 6 druhov obuvi, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti (obuv bez označenia údajom o účele použitia); skutočnosť, že v ponuke predaja sa 

nachádzalo celkom 10 druhov textilných výrobkov s údajmi o materiálovom zložení v cudzom 

jazyku; a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa 

garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti 

vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 11 ods. 1, § 12 ods. 2 a § 13 citovaného zákona. 

Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (počet a hodnotu výrobkov so 

zistenými nedostatkami v plnení informačných povinností) a proporcionalitu uloženej pokuty 

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

uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu v rámci spodnej hranice zákonnej sadzby, ktorú 

považuje v danom prípade za adekvátnu.  

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.       

Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v 

inšpekčnom zázname zo dňa 11.06.2019, vyjadrením účastníka konania zaznamenaným v 

inšpekčnom zázname zo dňa 11.06.2019 a uložil účastníkovi konania pokutu, ktorej výška 



vychádza z objektívnych zistení správneho orgánu a prihliada na všetky okolnosti prípadu, a 

zodpovedá v plnej miere rozsahu a významu zistených nedostatkov. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. 

 

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

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

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

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

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

nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné 

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

plní represívnu ako aj preventívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: P/0269/03/2019                                                        Dňa  27.11.2019 

 

 
 

 

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

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

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

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

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

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

predpisov                            

 

                                         u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania   Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN 

miesto podnikania 911 05 Trenčín, Bratislavská 2508/47  

IČO      33 912 343 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 13.06.2019 v prevádzke ANDREA 

MARTINY COLLECTION, Mierové nám. 8, Trenčín, a to:  

 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď 

v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný 

o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol 

porušený § 10a ods. 1 písm. k), 

- pre porušenie povinnosti predávajúceho pri predaji informovať spotrebiteľa o spôsobe 

použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku priloženým 

písomným návodom, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov výrobkov - 

kabeliek v celkovej hodnote 955,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve 

údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, čím bol porušený § 11 ods. 1, 
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zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej 

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

 

p  o  k  u  t  u 

 

 vo výške  400,00 EUR slovom  štyristo eur 
 

                                                                       



O d ô v o d n e n i e 
 

       Dňa 13.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori 

SOI) kontrolu v prevádzke ANDREA MARTINY COLLECTION, Mierové nám. 8, Trenčín, 

ktorú prevádzkuje účastník konania Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN, miesto 

podnikania 911 05 Trenčín, Bratislavská 2508/47, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).                                                                   

 

      Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy 

žiadnou formou (ústne ani písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – 

zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 391/2015 Z. z.).  

 

     Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred uzavretím 

zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil  § 10a ods. 1 písm. k) zákona 

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.). 

 

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

v celkovej hodnote 955,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 

 1 ks Dámska kabelka kožená CHERI 2, Art. No. 8002 2/169-33 á 155,00 EUR bez 

návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 1 ks Dámska kabelka kožená Art. No. 2056 á 148,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, 

respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 1 ks Dámska kabelka kožená Art. No. 7099-4 á 166,00 EUR bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 1 ks Dámska kabelka kožená REIMS Art. No. 8010/177-154 á 155,00 EUR bez návodov 

na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 1 ks Dámska kabelka kožená Art. No. 694562 á 149,00 EUR bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky, 

 1 ks Dámska kabelka CLIVIA Art. No. 8512 ON 022 á 190,00 EUR bez návodov na 

ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky. 

 

            Inšpektori teda  zistili, že  účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pri predaji 

informovať  spotrebiteľa o spôsobe údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu 

výrobku priloženým písomným návodom. Tým porušil  § 11 ods. 1 zákona. č. 250/2007 Z. z. 

 

       Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 12.11.2019, ktoré 

prevzal dňa 13.11.2019. 

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. 

 



     Predávajúca účastníka konania Adriana M. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 13.06.2019 uviedla, že počas kontroly bola prítomná, zistené nedostatky ihneď odstránia 

a o zisteniach kontroly bude informovať podnikateľku.  

 

     Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 18.11.2019 uviedol, že ihneď po kontrole 

zabezpečili u kabeliek na predaj informačné povinnosti v slovenskom jazyku o spôsobe ich 

údržby a ošetrení aj údajom o maximálnej povolenej nosnosti kabeliek. Uvedené informácie 

podáva aj priamo predávajúca zamestnankyňa, a to spravidla aj bez otázky zákazníkov. 

V poslednej dobe sa stretávajú so skutočnosťou, že zákazníci si pri výbere kabeliek vo vyšších 

cenových skupinách niekedy svojvoľne a bez vedomia personálu vyberú a ponechajú vytlačené 

informácie. Aj preto pristúpili k tomu, že zákonom požadované informácie o tovare poskytujú 

v písomnej forme aj pri pokladni a v prípade, že sa zákazník rozhodne výrobok kúpiť, tak 

písomnú informáciu prikladajú k dokladu o zaplatení. Uvedené kabelky okamžite stiahli 

z predaja a opätovne ich začali ponúkať až po odstránení vytknutých nedostatkov.  

     Účastník konania ďalej uviedol, že informáciu o možnosti využiť alternatívne riešenie 

sporov vyvesili v papierovej forme pri vchode do prevádzky. Nakoľko zistili, že informácia sa 

nenachádzala v prevádzke, zabezpečili novú informáciu, ktorá je v ráme a je opätovne 

umiestnená pri vchode a východe do prevádzky. V informácii oboznamujú zákazníkov aj so 

skutočnosťou, že pri pokladni prevádzky sú k nahliadnutiu vzory podania návrhu.  

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – odstránenie 

nedostatkov - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko 

odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona 

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

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

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Kontrolovaná osoba je povinná 

v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné 

opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu 

inšpektorátu. Z citovaného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že odstránenie nedostatkov 

predstavuje povinnosť pre účastníka konania ako kontrolovaného subjektu, uloženú mu 

osobitným predpisom, spravidla ešte v štádiu pred začatím správneho konania. Preto nemožno 

brať ohľad na túto skutočnosť pri určovaní výšky pokuty. Účastník konania ako predávajúci 

v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. 

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

vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav 

protiprávny.  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 



     Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo 

spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov  

v prípadoch ustanovených osobitným predpisom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať 

spotrebiteľa o možnosti podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov 

v prípade, ak nebude spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu 

alebo inak porušil jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 

391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim 

rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi 

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom 

a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným 

právnym podkladom. 

     Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť  

predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., preukázateľne 

nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy 

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

osobitným predpisom. 

 

    Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním 6 druhov kabeliek v ponuke na predaj, ktoré 

boli bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez údaju o povolenej nosnosti kabelky 

by mohlo dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu nesprávneho ošetrovania týchto 

výrobkov. Tieto informácie sú dôležité pre samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku. 

V dôsledku absencie týchto údajov by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa 

znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho nevhodnej údržbe, resp. pri nadmernom 

zaťažení pri používaní.  

 

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

predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 

oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a v prípade 

chýbajúcich návodov na ošetrovanie, resp. údržbu výrobku a v prípade chýbajúceho údaju 

o povolenej nosnosti došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne 

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

ekonomických záujmov a práva na informácie. 

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy 

jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov a povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o spôsobe 

použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku priloženým 

písomným návodom. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 

13.06.2019 v prevádzke ANDREA MARTINY COLLECTION, Mierové nám. 8, Trenčín, 

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

 

     Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.  

     Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa.         

 

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

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

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



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

vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán pri ukladaní výšky pokuty zohľadnil  

najmä rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, preto uložil pokutu v spodnej hranici 

zákonnej sadzby.  

 

      Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo 

nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej 

nebezpečnosti; skutočnosť, že v prevádzke nebol spotrebiteľ žiadnou formou  informovaný 

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

osobitným právnym predpisom; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov 

kabeliek v celkovej hodnote 955,00 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu a bez 

údaju o povolenej nosnosti kabelky a rovnako skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny 

štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. z dôvodu, že predávajúci 

si nesplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 11 

ods. 1 citovaného zákona. 

 

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

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

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

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

okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 

 

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

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

zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


