
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

 
Číslo: P/0268/03/2019                                                                  Dňa  16.12.2019 

 

 

 

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    Hoa Vu Thi 

miesto podnikania   956 02 Urmince, Urmince 333 

IČO    37 766 309 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 12.06.2019 v prevádzkarni 

Čínsky obchod TEXTIL – OBUV, Dr. Štefana Osuského 531, Brezová pod Bradlom, a to: 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

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

nachádzalo 13 druhov obuvi v celkovej hodnote 485,00 EUR bez označenia údajom 

o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby, pričom do kontrolného nákupu bol 

odpredaný 1 pár Dámska obuv – botasky, art. JULI-34, veľkosť 38 v hodnote 7,50 EUR 

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

použitia obuvi nebol uvedený priamo na obuvi, nebol umiestnený na obale (krabici) 

tovaru ani vo vnútri obalu formou písomného letáku a údaj o účele použitia a spôsobe 

údržby nebol poskytnutý ani pred úhradou kúpnej ceny tovaru, 

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

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

štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov textilných 

výrobkov v celkovej hodnote 403,50 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  400,00 EUR  slovom  štyristo eur 
 



O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 12.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod TEXTIL – OBUV, Dr. Štefana 

Osuského 531, Brezová pod Bradlom, ktorú prevádzkuje účastník konania Hoa Vu Thi, miesto 

podnikania 956 02 Urmince, Urmince 333, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“). 

 

Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja a plnenie informačných 

povinností predávajúceho vykonali inšpektori SOI v čase kontroly dňa 12.06.2019 kontrolný 

nákup v celkovej hodnote 12,50 EUR, do ktorého zakúpili: 

 

- 1 pár dámska obuv – botasky art. JULI-34 á 7,50 EUR bez označenia údajom o účele 

(spôsobe) použitia a spôsobe údržby, 

- 1 kus dámske tričko á 5,00 EUR.  

 

Inšpektori SOI kontrolou zistili, že obuv nachádzajúca sa v ponuke na predaj nie je 

označená údajom o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby. Údaj o účele (spôsobe) použitia 

a údaje o spôsobe údržby neboli umiestnené na obale (krabici) tovaru ani vo vnútri obalu 

formou písomného letáku a tieto údaje neboli poskytnuté ani pred úhradou kúpnej ceny tovaru. 

 

      Inšpektori SOI v čase kontroly zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 13 

druhov obuvi v celkovej hodnote 485,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti 

predávajúceho, a to: 

 

- 1 pár botasky art. JF 1017 á 11,50 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby,  

- 1 pár botasky art. C9289 á 13,50 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby,  

- 4 páry tenisky art. C8530 á 11,50 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby, 

- 3 páry tenisky art. 5681-58 á 18,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby, 

- 2 páry tenisky art. W9688B á 14,50 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby, 

- 4 páry tenisky art. 1004-1 á 13,50 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby, 

- 2 páry tenisky art. 5707 á 16,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby, 

- 4 páry tenisky art. 5663 á 16,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby, 

- 3 páry tenisky art. 9904-1 á 13,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) použitia 

a spôsobe údržby, 

- 3 páry pánska obuv art. 3706-1 á 12,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby, 

- 4 páry pánska obuv art. 9603-1 á 13,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby, 

- 3 páry pánska obuv art. A052 á 13,00 EUR bez označenia údajom o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby, 

- 2 páry dámska obuv – botasky art. JULI-34 á 7,50 EUR bez označenia údajom o účele 

(spôsobe) použitia a spôsobe údržby. 



      Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

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

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

 

Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 9 

druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 403,50 EUR, u ktorých boli porušené 

informačné povinnosti, a to: 

 

- 13 kusov dámske krátke nohavice art. A-11284-NBJMK á 4,00 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“, 

- 2 kusy dámske šaty art. 3060 á 13,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „100% cotone“, 

- 4 kusy pánske tričko „REDWAY“ á 11,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

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

- 4 kusy pánske tričko „BK ElVIS“ á 10,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% cotton, 5% lycra“, 

- 4 kusy pánske tričko „REDWAY“ á 10,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

v cudzom jazyku: „100% cotton“, 

- 7 kusov pánske tričko „BK ELVIS“ (rôzne farby) á 12,00 EUR s údajmi o materiálovom 

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

- 6 kusov pánske tričko model CMR-2801 á 5,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení 

len v cudzom jazyku: „100% cotton“, 

- 4 kusy dámske pyžamo „Vlomolla“ á 10,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len 

v cudzom jazyku: „100% cotton“, 

- 7 kusov dámske pyžamo NESS 9N-772-07 (rôzne farby) á 6,50 EUR s údajmi 

o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% pamut“. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho 

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

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

Z. z.    

 

       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 28.11.2019. 

 

       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 12.06.2019 

uviedol, že súhlasí a nedostatky odstráni. 

 

       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. Z zmysle citovaného ustanovenia teda predstavuje 

odstránenie nedostatkov 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 

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 v dôsledku neuvedenia údajov o účele (spôsobe) 

použitia a spôsobe údržby 13 druhov obuvi v celkovej hodnote 485,00 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). Údaj 

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

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

V prípade nezabezpečenia údaju o spôsobe údržby obuvi zo strany predávajúceho môže dôjsť 

k majetkovej ujme spotrebiteľa. 

 

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 neoznačenia obuvi údajom 

o účele (spôsobe) použitia a spôsobe údržby a 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 zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok 

bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby 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 12.06.2019 v prevádzke Čínsky obchod TEXTIL – OBUV, Dr. Štefana 

Osuského 531, Brezová pod Bradlom, 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. Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán v prospech 

účastníka konania do úvahy, že zo strany účastníka konania išlo o prvé porušenie predmetného 

zákona. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 

postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho 

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

v ponuke na predaj sa nachádzalo 13 druhov obuvi, u ktorých boli porušené informačné 

povinnosti (obuv bez označenia údajom o účele použitia a spôsobe údržby); skutočnosť, že 

v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 9 druhov textilných výrobkov, u ktorých boli porušené 

informačné povinnosti; a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany 

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

povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 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 12.06.2019, vyjadrením účastníka konania zaznamenaným v 

inšpekčnom zázname zo dňa 12.06.2019 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/0276/03/2019                                                        Dňa  17.12.2019 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

neskorších predpisov                            
       

                                         u  k  l  a  d  á 

 
účastníkovi konania      Peter Samuel Mizerák 

miesto podnikania     907 01 Myjava, Partizánska 381/27 

IČO        52 171 388 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 19.06.2019 v prevádzke MY 

PIZZA, M. R. Štefánika 568/36, Myjava, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke 

nenachádzala váha s platným úradným overením, pričom charakter niektorých 

predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie, a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť 

časť kontrolného nákupu, do ktorého bola zakúpená 1 porcia Pizza Syrová v hodnote 

6,00 EUR s deklarovanou hmotnosťou 500 g, čím bol porušený § 4 ods.1 písm. a), 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 6,00 EUR nebol vydaný 

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

zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1, 

 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u 
 

 vo výške  600,00 EUR slovom  šesťsto eur 
 

                                                                       



O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 19.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke MY PIZZA, M. R. Štefánika 568/36, Myjava, ktorú 

prevádzkuje účastník konania Peter Samuel Mizerák, miesto podnikania 907 01 Myjava, 

Partizánska 381/27, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   

 

      Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky 

nenachádzala váha s platným úradným overením, pričom charakter predávaných výrobkov 

vyžaduje používanie váhy. 

 

Do kontrolného nákupu bola zakúpená: 

- 1 porcia Pizza Syrová s deklarovanou hmotnosťou 500 g á 6,00 EUR, u ktorej sa nedala 

vyhodnotiť správnosť účtovania z dôvodu, že na prevádzke sa nenachádzala váha 

s platným úradným overením, 

 

     Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil 

povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov 

o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

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

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

 

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

vykonali inšpektori SOI  telefonicky objednávku jedla z ponuky donáškovej služby MY PIZZA 

s adresou doručenia na parkovisko Obchodného domu TESCO, Myjava. Inšpektori SOI si do 

kontrolného nákupu objednali 1x porcia Pizza Syrová á  6,00 EUR.  Objednané jedlo doručil 

na dohodnuté miesto rozvozca - zamestnanec účastníka konania Ján R., pričom inšpektori SOI 

zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 6,00 EUR nebol vydaný doklad o 

kúpe výrobkov z ERP ani náhradný doklad o zaplatení. Platba bola vykonaná bankovku 

v nominálnej hodnote 1 x 5,00 EUR a mincu v nominálnej hodnote 1 x 1,00 EUR, avšak doklad 

o kúpe nebol vydaný v žiadnej forme. 

 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.  

 

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

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

 

      Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania  zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré 

prevzal dňa 09.12.2019. 

 

      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.  
 

Rozvozca  účastníka konania Ján R., ktorý vykonal donášku a účtovanie kontrolného 

nákupu vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.06.2019 uviedol, že  v návale 

práce zabudol vytlačiť doklad, mrzí ho to, viac sa to nestane. 



 Účastník konania, ktorý bol prítomný pri kontrole, vo svoje vysvetlivke k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 19.06.2019 uviedol, že opätovne poučí zamestnancov o vydávaní dokladu 

a váhu v čo najkratšom čase zakúpi. 

 

 Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 09.12.2019, ktoré bolo správnemu orgánu 

doručené dňa 12.12.2019, uviedol, že pri kontrole prevádzky MY PIZZA, M. R. Štefánika 

568/36, Myjava došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho tým, že nevydal pokladničný 

doklad. Išlo o nového brigádnika, ktorý bol poučený ako pracovať s pokladňou ale zrejme pri 

väčšom množstve objednávok v danom čase pozabudol vydať doklad, čo účastníka konania 

mrzí a zjednal nápravu tým, že brigádnik bol znovu poučený a upozornený, že v prípade 

finančného postihu mu tento bude zosobnený. Na prevádzke bola neoverená váha, ktorú pri 

kúpe prevzal. Nedostatok s váhou bol doriešený po kontrole. Účastník konania uviedol, že 

dôsledne vážili jednotlivé suroviny, takže konečný produkt mal určite deklarovanú, ba dokonca 

mierne vyššiu hmotnosť. Nebolo cieľom účastníka konania poškodiť zákazníkov, ktorých sa 

snažili získať. Účastník konania bol v tom čase začiatočníkom v podnikaní, nemal skúsenosť 

s fest food prevádzkou. Ďalej uviedol, že sa z chýb poučil, preto žiada o zhovievavosť 

a zohľadnenie tejto skutočnosti pri správnom konaní.    

 

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

protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – opätovné 

poučenie zamestnancov o vydávaní dokladu a následné zakúpenie váhy s platným úradným 

overením - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko 

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

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

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

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Správny orgán zdôrazňuje, že 

účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v 

príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby 

vykonávania svojej podnikateľskej činnosti a od prvého dňa výkonu tejto podnikateľskej 

činnosti. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti 

objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za 

konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma úmysel v konaní 

účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v 

čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi 

predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností. 

 Správny orgán vzal do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V prípade 

nezabezpečenia váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené 



prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené 

uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene. 

Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že 

nezabezpečil na prevádzkarni platne overené úradné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti, 

pri ktorej platné právne predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou overovacou 

značkou je povinnosťou každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla by mohli 

byť ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa, a to tým spôsobom, že určené meradlo by sa 

mohlo po dlhšom čase bez úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok 

nesprávne, nepresné meranie.  

  

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

spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko 

tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Doklad o kúpe výrobku je relevantným 

dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je 

dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Je základný 

dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a 

slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si 

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

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

postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady odpredaného tovaru.  

 

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

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 

hmotnosti a v prípade nevydania dokladu o kúpe výrobku došlo zo strany účastníka konania k 

porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 

Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie.  

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti a povinnosť vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými náležitosťami. Tieto povinnosti, ako vyplýva 

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 19.06.2019 v prevádzke MY PIZZA, M. R. 

Štefánika 568/36, Myjava, účastník konania. 

 

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. Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán v prospech 

účastníka konania do úvahy, že zo strany účastníka konania išlo o prvé porušenie predmetného 

zákona. 

 

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.

 Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov 

spotrebiteľa. 

  

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

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

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

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

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



zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici 

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

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

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

orgán do úvahy všetky zákonné podmienky, pričom nevydanie dokladu o kúpe výrobku 

zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.  

 

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

nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej 

nebezpečnosti; skutočnosť, že v prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným overením, 

pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie, a z toho dôvodu 

nebolo možné vyhodnotiť kontrolný nákup, do ktorého bola zakúpená 1  porcia Pizza Syrová v 

hodnote 6,00 EUR s deklarovanou hmotnosťou 500 g; skutočnosť, že na kontrolný nákup 

účtovaný v celkovej hodnote 6,00 EUR nebol vydaný doklad o kúpe výrobku z elektronickej 

registračnej pokladne ani náhradný doklad o zaplatení a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný 

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

predávajúci si neplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) 

a § 16 ods. 1 citovaného zákona. 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v 

inšpekčnom zázname zo dňa 19.06.2019, vyjadrením zamestnanca účastníka konania Jána R. 

a vyjadrením účastníka konania zaznamenanými v inšpekčnom zázname zo dňa 19.06.2019 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 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/0289/03/2019                                                        Dňa  19.12.2019 

 
 

 

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     Eva Špeťková 

miesto podnikania    972 02 Kocurany 57 

IČO       40 183 017 
 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 27.06.2019 v prevádzke 

„PIZZERIA ARENA“, SNP 583/1, Kanianka, a to:  

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke 

nachádzala váha s neautomatickou činnosťou ACS-A, typ: ACS-3AS, výrobné číslo: 

7050542 bez platného úradného overenia, pričom charakter niektorých predávaných 

výrobkov vyžaduje jej použitie, čím bol porušený § 4 ods.1 písm. a), 

 

 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,00 EUR nebol vydaný 

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

zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1, 

 

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

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

 

p  o  k  u  t  u 
 

 vo výške  600,00 EUR slovom  šesťsto eur 
 

                                                                       

O d ô v o d n e n i e 
 

        Dňa 27.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke „PIZZERIA ARENA“, SNP 583/1, Kanianka, ktorú 



prevádzkuje účastník konania Eva Špeťková, miesto podnikania 972 01 Kocurany 57, ako 

predávajúci (ďalej len „účastník konania“).                                                                   

 

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

vykonali inšpektori SOI jeden kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,00 EUR, do 

ktorého boli zakúpené: 

- 2 x 0,5l   Citronáda      á  0,20 EUR 

- 2 x porcia    Espresso veľké 7 g       á  1,25 EUR 

- 2 x porcia Smotana 10 g      á  0,25 EUR 

- 2 x 40 ml  Fernet Stock 38%    á  1,50 EUR 

 

Inšpektori SOI zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,00 EUR, 

nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov z ERP ani náhradný doklad o zaplatení. Obsluhujúci 

a účtujúci  zástupca vedúcej  prijal platbu bankovkou v hodnote 20,00 EUR a vydal výdavok 

v hodnote 12,00 EUR, avšak doklad o kúpe nevydal v žiadnej forme.  

 

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

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, čím porušil § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. 

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

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

 

Ďalej pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v prevádzke nachádzala 

váha s neautomatickou činnosťou ACS-A, typ: ACS-3A, výrobné číslo: 7050542 s úradným 

overením z roku 2007.  

 

Inšpektori teda zistili, že v prevádzke sa nachádzala váha bez platného úradného 

overenia, pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie – príprava 

jedál. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) 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 04.12.2019, ktoré 

prevzal dňa 09.12.2019. 

 

      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.  

 

Zástupca vedúcej Vladimír  Š., ktorý vykonal obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu, 

vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.06.2019 uviedol, že pri kontrole bol 

prítomný, so záznamom súhlasí a uvádza, že doklad o kúpe nevydal z dôvodu, že mu prišiel 

tovar a telefonisti mu prišli zapájať internet, kde sa im venoval a v snahe, čo najrýchlejšie 

obslúžiť zákazníka pozabudol vydať doklad. Ďalej uviedol, že váhu si zabezpečia a o výsledku 

kontroly bude informovať podnikateľku. 

 

     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. 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. Zamestnanec účastníka konania prítomný v čase kontroly zistený 

protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom nespochybnil, iba uviedol príčiny 

vzniku zisteného nedostatku, ktoré však nie sú dôvodom neplnenia zákonom stanovených 

povinností. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie 

povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie (úmysel alebo nedbanlivosť). V rámci 

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

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

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

vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený  ako stav 

protiprávny. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

a následky porušenia povinností.  

 Správny orgán vzal do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V prípade 

nezabezpečenia váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené 

prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené 

uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene. 

Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že 

nezabezpečil na prevádzkarni platne overené úradné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti, 

pri ktorej platné právne predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou overovacou 

značkou je povinnosťou každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla by mohli 

byť ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa, a to tým spôsobom, že určené meradlo by sa 

mohlo po dlhšom čase bez úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok 

nesprávne, nepresné meranie.  

  

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

spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko 

tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Doklad o kúpe výrobku je relevantným 

dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je 

dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Je základný 

dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a 

slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si 

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

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

postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady odpredaného tovaru. 

  

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

predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej 



hmotnosti a v prípade nevydania dokladu o kúpe výrobku došlo zo strany účastníka konania k 

porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 

Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie.  

 

K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti a povinnosť vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými náležitosťami. Tieto povinnosti, ako vyplýva 

z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 27.06.2019 v prevádzke „PIZZERIA ARENA“, 

SNP 583/1, Kanianka, 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. 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v 

inšpekčnom zázname zo dňa 27.06.2019, vyjadrením zamestnanca účastníka konania 

zaznamenaným v inšpekčnom zázname zo dňa 27.06.2019 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. 

 

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

za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66400 EUR, bola uložená na základe 

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

rozsahu protiprávnej činnosti. Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán v prospech 

účastníka konania do úvahy, že zo strany účastníka konania išlo o prvé porušenie predmetného 

zákona.      

 

Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah zistených nedostatkov a závažnosť 

porušenia zákonných povinností na spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu 

v danej výške, aj s ohľadom na proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej 

pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, 

za adekvátnu. Pri ukladaní pokuty vzal správny orgán do úvahy všetky zákonné podmienky, 

pričom nevydanie dokladu o kúpe výrobku zohľadnil ako závažnejšie porušenie zákona.  

 

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 sa nenachádzala váha s platným úradným overením, 

pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie a skutočnosť, že na 

kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 8,00 EUR nebol vydaný doklad o kúpe výrobku 

z elektronickej registračnej pokladne ani náhradný doklad o zaplatení a tiež skutočnosť, že 

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

z., nakoľko predávajúci si neplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 

1 písm. a) a § 16 ods. 1 citovaného 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. 

 


