SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0278/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 XING LONG company s. r. o.
sídlo
831 54 Bratislava, Račianska 148
IČO
44 403 160
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 20.06.2019 pri kontrole v prevádzkarni Super
obchod – textil, galantéria, rozličný tovar, Generála Svobodu 1069/6, Partizánske, a to:
-

-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej miere, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nenachádzalo dĺžkové meradlo s platným úradným overením, pričom charakter niektorých
predávaných výrobkov vyžaduje jeho použitie, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. a),
pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby a informáciami podľa osobitného predpisu –
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných výrobkov
etiketou a iným označením, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy výrobkov
– kabeliek v celkovej hodnote 75,00 EUR bez návodov na ošetrenie, respektíve údržbu
a bez údajov o materiálovom zložení, čím bol porušený § 12 ods. 2,
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 25 druhov textilných výrobkov
v celkovej hodnote 2240,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku,
pričom do kontrolného nákupu bol odpredaný 1 ks Dámska tunika „Fashion“ v hodnote
10,50 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 číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 1000,00 EUR slovom jedentisíc eur

Odôvodnenie
Dňa 20.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Super obchod - textil, obuv, galantéria, rozličný
tovar, Generála Svobodu 1069/6, Partizánske, ktorú prevádzkuje účastník konania XING
LONG company s. r. o., sídlo 831 54 Bratislava, Račianska 148, ako predávajúci (ďalej len
„účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky
nenachádzalo v používaní dĺžkové meradlo s platným úradným overením, pričom charakter
niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jeho použitie. V ponuke na predaj sa nachádzalo
20 druhov pogumovaných obrusov a podlahové krytiny predávané na dĺžku.
Inšpektori
SOI
teda
zistili,
že
účastník
konania
porušil
povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o deklarovanej miere. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 4 druhov
výrobkov v celkovej hodnote 75,00 EUR, u ktorých boli porušení informačné povinnosti, a to:
 1 kus Dámska kabelka art. no.: HO11 á 22,00 EUR zľava - 40%, bez návodu na
ošetrenie, respektíve údržbu a bez uvedenia označenia údajmi o materiálovom zložení,
 1 kus Dámska kabelka „FEDERICA“ á 15,00 EUR, zľava - 40%, bez návodu na
ošetrenie, respektíve údržbu a bez uvedenia označenia údajmi o materiálovom zložení,
 3 kusy Dámska kabelka „Duplin“ art. 2028-278 á 22,00 EUR, zľava - 40% bez návodu
na ošetrenie, respektíve údržbu a bez uvedenia označenia údajmi o materiálovom
zložení,
 1 kus Dámska kabelka „Blu marina“ Typy: MR3087 á 22,00 EUR, zľava - 40% bez
návodu na ošetrenie, respektíve údržbu a bez uvedenia označenia údajmi
o materiálovom zložení.
Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady č.1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia
textilných výrobkov etiketou a iným označením.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľné označený údajmi o spôsobe údržby a
informáciami podľa osobitného predpisu. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 25
druhov textilných výrobkov v celkovej hodnote 2240,00 EUR, u ktorých boli porušené
informačné povinnosti, a to:
-

3 kusy rifle „MID point“ á 20,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom
jazyku: „ 95% cotton, bumbac, 5% elastane“,

-

3 kusy rifle „HARPIA“ á 14,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom
jazyku: „ 85% cotton, 13% polyester, 2% spandex“,
8 kusov rifle „HARPIA“ á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom
jazyku: „ 85% cotton, 13% polyester, 2% spandex“,
8 kusov dámska tunika „Fashion“ á 10,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton “, ktorá bola odpredaná aj do kontrolného nákupu,
6 kusov dámska tunika „New Collection“ á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
len v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
20 kusov dámske tričko „Kafkame“, zľava - 40% á 7,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení len v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
23 kusov pánska košeľa „D&D“ á 14,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
18 kusov pánska košeľa „CANARY“ á 6,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
19 kusov pánska košeľa „RENEW“ á 6,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
28 kusov pánska košeľa „Glimmer“ á 6,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
12 kusov dámske pyžamo „Namky“ á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% pamut “,
8 kusov dámske pyžamo „Namky“ á 6,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% pamut “,
3 kusy detský kúpací plášť „Despicable“ á 8,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
len v cudzom jazyku: „ 100% cotton “,
6 kusov detské pyžamo „Develop“ á 5,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 95% cotton, pamut, 5% poliesztér“,
10 kusov detské pyžamo „VN LOT“ á 6,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 95% cotton, pamut, 5% poliesztér“,
10 kusov detské pyžamo „N-FEEL“ á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 95% cotton, algodon, 5% polyester“,
8 kusov dámske pyžamo „De hai“ á 6,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „95% cotton, pamut, 5% polyester “,
3 kusy chlapčenská bunda „TOP STAR“ á 22,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
len v cudzom jazyku: „ 80% cotton, baumwolle, 20% viscosa “,
2 kusy kožená bunda „Resplendent“ á 33,00 EUR, zľava - 40% s údajmi o materiálovom
zložení len v cudzom jazyku: „100% cotton“,
2 kusy kožená bunda „METROFIVE“ á 26,00 EUR, zľava - 40% s údajmi
o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „ 45% cotton, pamut, 45% PU “,
49 kusov pánske tričko „UNDER“ á 5,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% cotton“,
12 kusov pánska košeľa „F&Y“ á 13,00 EUR, zľava - 50% s údajmi o materiálovom
zložení len v cudzom jazyku: „ 100% cotton, bumbac“,
9 kusov dámske nohavice „NAMKY“ á 6,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 100% coton“,
5 kusov dámske nohavice „C-in-C“ á 15,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku: „ 95% cotton,5% elastane“,
3 kusy rifle „ABC Jeans“ á 18,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení len v cudzom
jazyku: „98% cotton, 2% polyester“.

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 portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré účastník
konania neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nehorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú
dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený
konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
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 20.12.2019 (00:25:28 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania, ktorý bol prítomný v čase kontroly, vo svojej vysvetlivke
k inšpekčnému záznamu zo dňa 20.06.2019 uviedol, že na budúci mesiac končí.
Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny
skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. V súvislosti s vysvetlivkou účastníka konania si
dovoľuje správny orgán uviesť, že skutočnosť, že účastník konania plánuje ukončiť svoju
podnikateľskú činnosť ho to nezbavuje zodpovednosti za porušenie zákona a ani nepredstavuje
okolnosť odôvodňujúcu zníženie sankcie za porušenie zákona. Účastník konania zistenie
nedostatkov nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci
v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie.
Správny orgán neskúma úmysel v konaní kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje

protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že
zo znenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna
povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinností
vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto
prípade. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom,
ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený
ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
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 porušenie povinnosti predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej miere. V prípade
nezabezpečenia dĺžkového meradla s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené
prekontrolovať si dodržanie deklarovanej miere zakúpených výrobkov, resp. sťažené
uplatnenie reklamácie na dodržanie miery výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 4 druhov výrobkov (kabeliek)
v celkovej hodnote 75,00 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku absencie
návodov na ošetrovanie, respektíve údržby by mohlo dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa
z dôvodu nesprávnej údržby predmetného 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 absencie údajov o materiálovom zložení nie sú spotrebiteľovi
poskytnuté kompletné údaje o výrobku.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 25 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 2240,00 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku by mohlo dôjsť k nesprávnemu
rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť
zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre
spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje,
a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku. Jej
absencia alebo uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví
spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály. V prípade oblečenia môže byť informácia
o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe
konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad použitie prírodných vlákien na jeho
výrobu.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej
miere; v prípade chýbajúcich návodov na ošetrovanie, respektíve údržby a chýbajúceho
materiálového zloženia výrobkov a v prípade porušenia povinnosti označiť textilné výrobky

údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany
účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods.
1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie a práva na ochranu ekonomických záujmov.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, ktorý spotrebiteľovi ponúka výrobky, je povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov. Za ich dodržiavanie zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej miere; povinnosť predávajúceho, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o spôsobe údržby a informáciami podľa
osobitného predpisu a porušenie povinnosti 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 dňa
20.06.2019 v prevádzkarni Super obchod – textil, obuv, galantéria, rozličný tovar, Generála
Svobodu 1069/6, Partizánske, účastník konania ako predávajúci, vzhľadom k vyššie
uvedenému preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z.
až do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán v prospech účastníka konania
zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej
povinnosti počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní
výšky postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností
predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov;
skutočnosť, že v prevádzke sa nenachádzalo úradne dĺžkové meradlo s platným úradným
overením; skutočnosť, že v ponuke predaja v kontrolovanej prevádzke sa nachádzali 4 druhy
výrobkov (kabeliek), u ktorých absentovali návody na ošetrovanie, respektíve údržby a údaj
o materiálovom zložení a skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 25 druhov
textilných výrobkov, u ktorých nebol zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných
informácií do štátneho jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany
spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil
povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 1 písm. a), § 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 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 represívnovýchovnú 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/0279/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 cloud map s.r.o.
sídlo 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Galvaniho 25/B
IČO 50 559 141
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 20.06.2019 pri kontrole v prevádzkarni
Čínsky obchod – Domáce potreby JESSI, Nádražná 2, Partizánske, 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 údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi
alebo dodávateľovi, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov kabeliek v celkovej hodnote 119,70 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi
alebo dodávateľovi, 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 údržby a 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 nachádzal 1 druh výrobku – Dámske
nohavice art. 902 v celkovej hodnote 34,00 EUR s uvedením skratky označenia
materiálového zloženia a 1 druh výrobku – Dámske nohavice „s lampasmi“ v celkovej
hodnote 71,10 EUR bez údajov o materiálovom zložení,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až
§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 27 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 2399,70 EUR s údajmi o materiálovom zložení len
v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13,
 pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou, pretože
v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov, u ktorých nebola uvedená
jednotková cena, hoci ich povaha si to vyžaduje, čím bol porušený § 14a ods. 1,

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 1000,00 EUR slovom jedentisíc eur

Odôvodnenie
Dňa 20.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod – Domáce potreby JESSI, Nádražná
2, Partizánske, ktorú prevádzkuje účastník konania cloud map s.r.o., sídlo 821 04 Bratislava –
mestská časť Ružinov, Galvaniho 25/B, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov
výrobkov - kabeliek v celkovej hodnote 119,70 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
-

-

-

-

-

2 kusy dámska kabelka H 313 á 12,90 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi
alebo dodávateľovi,
2 kusy dámska kabelka H 523 á 12,90 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi
alebo dodávateľovi,
1 kus dámska kabelka 1817 á 12,90 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu,
bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi alebo
dodávateľovi,
2 kusy dámska kabelka XTD F 149 á 12,90 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi
alebo dodávateľovi,
6 kusov dámska kabelka „Fashion“ á 4,90 EUR bez návodu na ošetrovanie, respektíve
údržbu, bez údaju o povolenej nosnosti a bez údaju o výrobcovi alebo aj dovozcovi
alebo dodávateľovi.

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 porušil povinnosť
predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi
o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi. 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.“).
Inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 2 druhy výrobkov v celkovej
hodnote 105,10 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:

-

4 kusy dámske nohavice art. 902 á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
uvedenými v skratke: „95% POLY, 5% ELA“,
9 kusov dámske nohavice „s lampasmi“ á 7,90 EUR bez údajov o materiálovom zložení.

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby
a informáciami podľa osobitného predpisu. Tým porušil § 12 ods. 2 zákona. č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole ďalej inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 27 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 2399,70 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
 4 kusy dámske tričko krátky rukáv Studio Eleven colection á 8,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% coton, cotton, baumwolle, 5%
elasthanne, spandex elastane, elastano“,
 5 kusov dámske tričko krátky rukáv Green Jeans á 6,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% cotone, algodon, baumwolle, bambaki, 30% polyester,
poliester, 5% elastico, elastane, elastano“,
 5 kusov dámske tričko krátky rukáv M&V á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, algodon, baumwolle, bambaki, 5% lycra“,
 9 kusov dámska blúzka J&X á 5,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „65% cotton, bawelna, pamut, 35% polyester, poliester“,
 9 kusov dámske tričko krátky rukáv TOVTA á 3,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% cotton, pamut, 35% polyester, polieszter“,
 5 kusov dámske šaty ITALY MODA á 12,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cottone, coton, 5% elastan, elastane, elasthanne“,
 3 kusy dámske šaty ITALY MODA á 10,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cottone, coton, 5% elastan, elastane, elastanne“,
- 8 kusov dámska mikina na zips O&L á 5,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „80% cotton, 15% polyester, 5% lycra“,
- 2 kusy postelná bielizeň – obliečky LILY DECO á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „100% pamut, bawelna, cotton“,
 6 kusov postelná bielizeň – obliečky SENDIA á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“,
 10 kusov postelná bielizeň – obliečky SENDIA á 11,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“,
 16 kusov postelná bielizeň – obiečky SENDIA á 21,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“,
 16 kusov postelná bielizeň – obliečky SENDIA á 20,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „80% pamut, 20% polyester“,
 3 kusy dámske nohavice CB 933 á 8,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „65% cotton, 30% polyester, 5% spandex“,
 8 kusov dámske nohavice s hviezdami T 86 á 7,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastan“,
 3 kusy dámske nohavice TOVTA á 4,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“,
 10 kusov dámske rifle AMOR B015-1 á 14,90 EUR „70% coton, 28% polyester, 5%
elastan“,

 7 kusov dámske rifle AMOR H 182 á 12,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastanne“,
 12 kusov dámske rifle MIMIDAVE H 180 á 12,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastanne“,
 20 kusov dámske rifle AMOR DN 010# TL-2307M-50 á 12,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „80% coton, 18% polyester, 2% elastan“,
 6 kusov dámske rifle MiMi Dave Y 020# á 12,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „98% cotton, 2% elastanne“,
 3 kusy dámske rifle MiMi Dave H 112 á 12,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „98% cotton, 2% elastanne“,
 9 kusov dámske rifle AMOR DN 006# á 12,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „80% coton, 18% polyester, 2% elastan“,
 7 kusov dámske nohavice JINGGE JG – 192 á 7,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% coton, bawelna, 35% polyester“,
 7 kusov dámske nohavice JINGGE JG – 92 á 8,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% coton, bawelna, 35% polyester“,
 1 kus dámske tepláky JINGGE JG – 150 á 8,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „65% coton, bawelna, 35% polyester“,
 7 kusov dámske tepláky K-6095 á 8,90 EUR s s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „70% cotton,30% polyester“.
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.
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov
výrobkov, u ktorých nebola uvedená jednotková cena, a to:
P.č.
1.

3.

Názov tovaru
New herbal care Bylinný balzam s aloe vera 500
ml
New herbal care Bylinný balzam s konope 500
ml
Fresh tekuté mydlo Almond & vanila 500 ml

4.

Go & Go tekuté mydlo – oliva 500 ml

1,50

-

5.

Clear body tekuté hydratačné mydlo 500 ml

1,50

-

2.

PC* v EUR
3,50

JC** v EUR
-

3,50

-

1,50

-

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho označiť
výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Tým porušil § 14a ods. 1 zákona. č. 250/2007
Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou úradnej
elektronickej správy oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré
neprevzal.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nehorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú
dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený
konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
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 20.12.2019 (00:42:40 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmentesa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania. Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania nevyužil,
preto bol podkladom pre vydanie rozhodnutia kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav veci.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania ako predávajúci je
povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane
zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.
Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil právne relevantným spôsobom. Správny
orgán neskúma úmysel v konaní kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje protiprávny
stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona
zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán je toho
názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne
záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.

Správny orgán zohľadnil, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov výrobkov –
kabeliek v celkovej hodnote 119,70 EUR bez návodov na ošetrovanie, respektíve údržbu, bez
údaju o povolenej nosnosti výrobku a bez údajov o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, pričom neposkytnutím návodu na ošetrovanie, respektíve údržbu a údaju
o povolenej nosnosti výrobku by mohlo dôjsť ku škode na majetku spotrebiteľa z dôvodu
nesprávnej údržby predmetného výrobku a k poškodeniu výrobku v dôsledku jeho nadmernej
záťaže. V dôsledku chýbajúcich údajov o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi
nebol spotrebiteľ informovaný o pôvode výrobku. Informácie o výrobcovi alebo dovozcovi
alebo dodávateľovi slúžia ako kritéria pri rozhodovaní spotrebiteľa pre kúpu konkrétneho
výrobku. Informácia o výrobcovi – značka výrobku môže pre spotrebiteľa predstavovať
garanciu kvality.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 2 druhov textilných výrobkov
v celkovej hodnote 105,10 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku
neuvedenia údajov o materiálovom zložení alebo ich uvádzania v skratke by mohlo dôjsť
k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia
nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je
pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje
a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne v súvislosti s údržbou výrobku. Jej
absencia alebo uvádzanie v skratke by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví
spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 27 druhov textilných výrobkov
v celkovej hodnote 2399,70 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu
rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť
zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre
spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje
a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne v súvislosti s údržbou výrobku. Jej
uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa
v prípade alergie na niektoré materiály. V prípade oblečenia môže byť informácia
o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe
konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad použitie prírodných vlákien na jeho
výrobu.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.
Správny orgán vzal do úvahy, že 5 druhov výrobkov v ponuke na predaj nebolo
označených jednotkovou cenou, čo správny orgán považuje za nedostatok, následkom ktorého
je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene výrobku z hľadiska porovnania jeho
výhodnosti. Cenové informácie sú pre spotrebiteľa jednými z najdôležitejších, ktoré pri
zvažovaní kúpy výrobku hodnotí a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade nezabezpečenia návodu na
ošetrovanie, prípadne údržbu, údaju o povolenej nosnosti a údaju o výrobcovi alebo aj
o dovozcovi alebo dodávateľovi u kabeliek, v prípade neoznačenia textilných výrobkov údajmi
o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a v prípade porušenia
povinnosti predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou došlo zo strany účastníka
konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona

č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva
na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho pri predaji informovať
spotrebiteľa o spôsobe použitia a údržby výrobku, ak je to potrebné s ohľadom na povahu
výrobku, priloženým písomným návodom; povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi, údajmi spôsobe údržby a informáciami podľa osobitného predpisu; povinnosť
predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane
spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a povinnosť
predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou.
Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 20.02.2019
v prevádzkarni Čínsky obchod – Domáce potreby JESSI, Nádražná 2, Partizánske, 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 predaja v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo 5 druhov kabeliek, u ktorých
absentovali návod na ošetrovanie, respektíve údržbu, údaj o povolenej nosnosti a údaj
o výrobcovi alebo o dovozcovi alebo dodávateľovi; celkom 29 druhov textilných výrobkov,
u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho; skutočnosť, že 5 druhov
výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, hoci ich povaha si to vyžaduje 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, § 13 a § 14a ods. 1 citovaného zákona. Správny orgán
prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými
nedostatkami) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú
správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu pri
spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení
správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č.
250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna
funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať
aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť
stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných
ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.
Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle
ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady
rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania,
nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné
porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a voči účastníkovi konania tak
plní represívnu ako aj preventívnu funkciu.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0280/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 AWALA s. r. o.
sídlo
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 17
IČO
44 329 296
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 21.06.2019 pri kontrole v prevádzkarni
Čínsky obchod Fan Ma, Námestie Ľudovíta Štúra 8, Bánovce nad Bebravou, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzali 4
druhy obuvi v celkovej hodnote 309,68 EUR bez označenia údajom o účele použitia,
pričom do kontrolného nákupu bol odpredaný 1 pár obuvi Dámska tenisky art. J059, Veľ.
40, PINE v hodnote 4,45 EUR bez označenia údajom o účele použitia, pričom údaj o účele
použitia obuvi nebol uvedený priamo na obuvi a informácia o účelovosti obuvi nebola
spotrebiteľovi poskytnutá ani pred plateným kúpnej ceny výrobku, 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 904,51 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 600,00 EUR slovom šesťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 21.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod Fan Ma, Námestie Ľudovíta Štúra 8,
Bánovce nad Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania AWALA s. r. o., sídlo 831 04
Bratislava, Stará Vajnorská 17, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja a plnenie informačných
povinností predávajúceho vykonali inšpektori SOI v čase kontroly 21.06.2019 v prevádzke
prevádzkarni Čínsky obchod Fan Ma, Námestie Ľudovíta Štúra 8, Bánovce nad Bebravou,
jeden kontrolný nákup v celkovej hodnote 9,45 EUR, do ktorého bol okrem iného odpredaný 1
pár Dámske tenisky art. J059, Veľ. 40, PINE á 4,45 EUR bez označenia o účele (spôsobe)
použitia obuvi.
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzali 4 druhy obuvi
v celkovej hodnote 309,68 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:





3 páry dámske tenisky art. J059 á 4,45 EUR bez údajov o účele (spôsobe) použitia,
3 páry dámske lodičky YES MILE art. 1296 á 11,49 EUR bez údajov o účele
(spôsobe) použitia,
5 párov pánske tenisky LINSHI art. 9608 á 19,99 EUR bez údajov o účele (spôsobe)
použitia,
9 párov pánske tenisky „LINSHI“ art. C9678-1 á 17,99 EUR bez údajov o účele
(spôsobe) použitia.

Inšpektori SOI pri kontrole vizuálnou kontrolou zistili, že na predajnej ploche sa
nachádzali vystavené polpáry obuvi jednotlivých modelov, na ktorých krabici sa nachádzali
informácie o artiklovom čísle, materiálovom zložení, veľkosti a predajnej cene. Inšpektori SOI
ďalej zistili, že obuv nachádzajúca sa v ponuke na predaj, nie je označená údajom o účele
(spôsobe) použitia, údaj o účele (spôsobe) použitia obuvi nebol uvedený priamo na obuvi a
nebol uvedený ani na obale (krabici). O účele použitia obuvi neboli inšpektori SOI v prípade
vykonaného kontrolného nákupu informovaní ani pred zaplatením kúpnej ceny výrobku pri
pokladni - formou informačného letáku.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia. Tým
porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 10 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 904,51 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:



3ks Pánske kraťasy „MASTIFF“ á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „78% coton, 16%, polyester, 6% elastane“,
6ks Pánske tepláky „BOYRAZ SPORTS“ á 17,99 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,










5ks Pánske tepláky maskáčové „GLR SPORT“ á 17,99 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, pamuk“,
5ks Pánske tepláky čiernožlté „BOYRAZ SPORT“ á 17,99 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,
8ks Pánske kraťasy „ON OFF Fashion“ á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „100% cotton“,
8ks Pánske rifle „MARIO CLASSIC“ á 29,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „98% cotton,2% lycra“,
6ks Dámske tričko „WALLEE DENIM“ á 9,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „100% cotton“,
2ks Dámske šaty „MODAL 100“ á 19,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, pamut“,
2ks Dámske šaty „ SWEETISSIMA“ á 22,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastico“,
4ks Dámske tričko predlžené „M Collection“ á 21,99 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastam“,

Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov
stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných
vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným
označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté
písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007
Z. z. zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré
neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
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 20.12.2019 (00:35:52 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania
Zamestnankyňa účastníka konania Chen W., ktorá bola prítomná v čase kontroly, vo
svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 21.06.2019 uviedla, že bude informovať
vedenie spoločnosti.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania správnym orgánom v
určenej lehote nevyužil.
Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny
skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil
právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá
za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel
v konaní kontrolovaného účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo
zistený. Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že zo znenia § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna povinnosť správneho orgánu
pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto prípade. Správny orgán je toho
názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne
záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti.
Správny orgán vzal do úvahy, že v dôsledku neuvedenia údajov o účele (spôsobe)
použitia obuvi v prípade vyššie uvedených 4 druhov obuvi nachádzajúcej sa v ponuke na predaj
došlo k porušeniu práv spotrebiteľa na informácie o výrobku a rovnako by mohlo dôjsť
k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpeného výrobku pri jeho použití,
prípadne nesprávnej údržbe. Informácia o účele použitia obuvi predstavuje podstatnú
informáciu pri rozhodovaní o kúpe daného výrobku, pričom absencia tejto informácie môže
viesť k používaniu obuvi v nevhodných podmienkach, čo môže mať v prípade reklamácie za

následok jej zamietnutie z dôvodu nesprávneho použitia 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 10 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 904,51 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu
rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť
zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre
spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje
a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku.
Uvádzanie údajov o materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom v cudzom jazyku
by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré
materiály. V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa
rovnako dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje
napríklad použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia obuvi údajom
o účele (spôsobe) použitia a v prípade neoznačenia textilných výrobkov údajmi o materiálovom
zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo strany účastníka konania
k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na
ochranu zdravia.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán prihliadol na skutočnosť, že
účastník konania ako predávajúci, ktorý spotrebiteľovi ponúka výrobky, je povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov. Za ich dodržiavanie zodpovedá
objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
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. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly
vykonanej inšpektormi dňa 21.06.2019 v prevádzkarni Čínsky obchod Fan Ma, Námestie
Ľudovíta Štúra 8, Bánovce nad Bebravou, 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 v prospech účastníka konania

zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej
povinnosti počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní
výšky postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností
predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov;
skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzali celkom 4 druhy obuvi, u ktorej absentoval
údaj o účele (spôsobe) použitia; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 10
druhov textilných výrobkov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho
a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný
zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu
z kogentných ustanovení § 12 ods. 2 a § 13 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj na
špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými nedostatkami)
a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán
za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu pri spodnej hranici
zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 21.06.2019 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 represívnovýchovnú 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/0282/03/2019

Dňa 30.12.2019

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
sídlo
IČO

Paradiso s. r. o.
020 61 Lednické Rovne, Cintorínska 18/3
47 031 867

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 25.06.2019 pri kontrole v prevádzkarni
PARADISO FASHION, Moyzesova 1744, Púchov, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až
§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 15 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 1263,00 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení
informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie
o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje
smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 400,00 EUR slovom štyristo eur

Odôvodnenie
Dňa 25.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni PARADISO FASHION, Moyzesova 1744, Púchov,
ktorú prevádzkuje účastník konania Paradiso s. r. o., 020 61 Lednické Rovne, Cintorínska 18/3,
ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 15 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 1263,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
 1 kus dámske tričko y.two woman á 10,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% cotone, cotton“, ktoré bolo odpredané aj do kontrolného
nákupu,
 5 kusov dámske rifle STYLE NO: TH 37521 á 33,00 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „Outside: 65% coton, 33% polyester, 2% elasthanne, Lining:
90% polyester, 10% coton“,
 3 kusy dámske rifle STYLE NO: TH 37368 á 33,00 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „Outside: 98% coton, 2% elasthanne, Lining: 90% polyester,
10% coton“,
 7 kusov dámske rifle KENZARRO á 33,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „Outside: 75% coton, 22% polyester, 2% viscose, 1% elasthanne,
Lining: 90% polyester, 10% coton“,
 4 kusy dámska blúzka ChipPepper á 20,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „60% pamuk, 40% polyester“,
 4 kusy dámske nohavice REPLUS á 36,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „98% cotton, 2% lycra“,
 2 kusy dámska mikina LIVI á 40,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „95% bawelna, 5% elastan“,
 2 kusy dámske nohavice MONDAY PS A1676-I á 28,00 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „98% coton, bawelna, algodao, 2% elastan, elastano,
elasthan“,
 4 kusy dámske rifle STRETCH SKINNY STYLE NO: TH 37353 á 33,00 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „Outside: 74% coton, 24% polyester, 2%
elasthanne, Lining: 90% polyester, 10% coton“,
 3 kusy pánska polokošeľa Sme by SEMCO á 16,00 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elasthan“,
 3 kusy pánske tričko KENZARRO STYLE MK-17053 á 14,00 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% coton, cotton, algodon, baumwolle“,
 2 kusy pánske tričko D&A FX213 á 12,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% pamuk, cotton, 5% elastan“,

 3 kusy dámske tričko CLIMBER ARTICEL: 821-0741 á 25,00 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,
 1 kus dámske šortky VS MISS STYLE 6771 á 25,00 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „64% coton, cotton, 30% polyester, 3% viscoce, 3%
elasthane“,
 2 kusy dámska sukňa ALTAMIRA ART: 80062HE á 26,00 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „98% coton, 2% elastico“.
Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov
stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných
vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným
označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení.
U uvedených 15 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1263,00 EUR boli údaje o
materiálovom zložení v súlade s predmetným osobitným predpisom (teda etiketou a iným
označením, ktoré musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj
pevne pripevnené) uvedené len v cudzom jazyku.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté
písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007
Z. z. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
250/2007 Z. z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré
účastník konania neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

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 20.12.2019 (00:25:02 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 26.06.2019, ktoré zaslal formou emailovej správy, uviedol, že zabezpečili označenie 15 druhov tovaru materiálovým zložením
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pričom v prílohe e-mailovej správy zaslal
fotodokumentáciu etikiet textilných výrobkov.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci je povinný
dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona
o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník
konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez
ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol
spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so
stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo
vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 15 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 1263,00 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu
rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť
zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre
spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje
a ktorej dostupnosť je potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku.
Uvádzanie údajov o materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom v cudzom jazyku
by mohlo viesť k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré
materiály. V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa
rovnako dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje
napríklad použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.

Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných
výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka zákonom
požadovaným spôsobom došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa
taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na
informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby
informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 25.06.2019 v prevádzke PARADISO FASHION, Moyzesova 1744,
Púchov, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne
porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť
za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán v prospech účastníka konania zohľadnil, že zo
strany účastníka konania išlo o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti
počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že
v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 15 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol
zákonom ustanoveným spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných
informácií do štátneho jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany
spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil
povinnosti vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 13 citovaného zákona. Správny orgán
prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými
nedostatkami) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú
správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na
spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 25.06.2019 a vyjadrením účastníka konania zo dňa 26.06.2019 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.
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 represívnovýchovnú 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/0283/03/2019

Dňa 30.12.2019

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
sídlo
IČO

LASKAFE s. r. o.
911 01 Trenčín, Gagarinova 1716/3
52 343 812

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 25.06.2019 v prevádzke
LASKAFÉ – Kaviareň, Gagarinova 2874, Trenčín, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov,
nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 7,30 EUR nebol vydaný
doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladne ani náhradný doklad o
zaplatení, čím bol porušený § 16 ods. 1,
 porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni
nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 650,00 EUR slovom šesťstopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 25.06.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke LASKAFÉ – Kaviareň, Gagarinova 2874, Trenčín,
ktorú prevádzkuje účastník konania LASKAFE s. r. o., sídlo 911 01 Trenčín, Gagarinova
1716/3, 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 7,30 EUR, do
ktorého boli zakúpené:
- 1 x Cappucino á 1,60 EUR
- 1 x Presso á 1,40 EUR
- 1 x mlieko do kávy á 0,20 EUR
- 1 x fľaška 0,3l Kinley Tonic á 1,50 EUR
- 2 x 40 ml Fernet Stock á 1,30 EUR.
Inšpektori SOI zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 7,30 EUR,
nebol vydaný doklad o kúpe výrobkov z ERP ani náhradný doklad o zaplatení. Obsluhujúca
a účtujúca čašníčka Lýdia A. priniesla vypísaný papier a uviedla, že prinesie náhradný doklad
– paragón. Následne po asi 15 minútach priniesla čašníčka z platby bankovkou v nominálnej
hodnote 10,00 EUR výdavok mincami v nominálnej hodnote 1 x 2,00 EUR, 1 x 0,50 EUR a 1
x 0,20 EUR, avšak doklad o kúpe nevydala 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.“).
V čase kontroly bolo ďalej zistené, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
nebol v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil
§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 04.12.2019, ktoré
neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

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 20.12.2019 (00:26:03 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Čašníčka Lýdia A., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie kontrolného nákupu vo svojej
vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 25.06.2019 uviedla, že počas kontrolného nákupu
bol vydaný dočasný zoznam nákupu (zoznam položiek na papieri), nakoľko v tom čase bol
konateľ na ceste na prevádzku s paragónom, ktorý bol následne kontrolórom vydaný.
Účastník konania vo svoje vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 25.06.2019
uviedol, že od otvorenia prevádzky majú zakúpenú a funkčnú e-kasu od spoločnosti O2, ktorá
sa vyjadrila, že do 24 hodín pošlú technika, ktorý ešte neprišiel, takže e-kasa dočasne nefunguje.
Na prevádzke sa nachádzal paragón, ktorý pri upratovaní počas pracovnej zmeny čašníčka
niekde schovala. Konateľ aj čašníčka sa ho pokúšali nájsť, čo bolo včera večer, preto hneď
nasledujúce ráno zabezpečil paragón na prevádzku, kde medzitým prišla kontrola SOI, pričom
v tom čase už bol na ceste na prevádzku s paragónom, kde pokyn pre čašníčku bol, že má
počkať na paragón a následne vyúčtovať nákup, doklad bol teda následne vydaný.
K vysvetlivke účastníka konania k inšpekčnému záznamu zo dňa 25.06.2019 sa
následne vyjadrili inšpektori SOI, pričom uviedli, že konateľ spoločnosti LASKAFE s. r. o. sa
dostavil ku kontrole až keď bol vykonaný kontrolný nákup a inšpektori SOI sa už preukázali
služobnými preukazmi. Ďalej uviedli, že paragón im bol na vyžiadanie vydaný a vypísaný
konateľom. Pri zaplatení kontrolného nákupu bol inšpektorom SOI daný finančný výdavok bez
dokladu o kúpe, bez paragónu.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci
objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú.
K tvrdeniu účastníka konania správny orgán uvádza, že účastník konania ako
predávajúci, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, je povinný dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov, a to po celý čas vykonávania
svojej podnikateľskej činnosti. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. je
povinnosťou účastníka konania vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so zákonom požadovanými
náležitosťami (a to obchodným menom a miestom podnikania; adresou prevádzkarne;
dátumom predaja; názvom a množstvom výrobku; cenou jednotlivého výrobku a celkovou
cenou, ktorú spotrebiteľ zaplatil). Doklad o kúpe výrobkov je predávajúci povinný vydať
spotrebiteľovi bezodkladne po prijatí platby za zakúpený tovar, čo v tomto prípade dodržané
nebolo. V čase kontroly bolo spoľahlivo a presne zistené, že zamestnankyňa účastníka konania
nevydala inšpektorom SOI vystupujúcim v postavení spotrebiteľov na zakúpené tovary žiadny
doklad o kúpe výrobkov.

Správny orgán zdôrazňuje, že 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 zohľadnil, že nevydaním dokladu o kúpe bolo porušené právo
spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko
tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy. Doklad o kúpe výrobku je relevantným
dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady a zároveň je
dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Je základný
dokument, ktorý predávajúci vyžaduje pri uplatnení reklamácie vady tovaru od spotrebiteľa a
slúži ako dôkaz, že konkrétny reklamovaný tovar bol zakúpený práve v prevádzke, v ktorej si
spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom a o
obsahu záväzkového vzťahu, a preto nevydanie dokladu o kúpe môže sťažiť spotrebiteľovi
postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady odpredaného tovaru.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
nebol umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý,
nakoľko prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde
možno reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade nevydania dokladu
o kúpe spotrebiteľovi a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi 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 vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe
výrobku so všetkými predpísanými náležitosťami a povinnosť predávajúceho umiestniť
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľom. Tieto povinnosti, ako
vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 25.06.2019 v prevádzke LASKAFÉ –
Kaviareň, Gagarinova 2874, Trenčín, 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 blízko 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 na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 7,30 EUR nebol
vydaný doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladne ani náhradný doklad
o zaplatení; skutočnosť, že v prevádzke nebol umiestnený reklamačný poriadok 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 § 16 ods. 1 a § 18 ods. 1 citovaného zákona.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 25.06.2019, vyjadrením zamestnankyne účastníka konania Lýdie
A. a vyjadrením účastníka konania zaznamenanými v inšpekčnom zázname zo dňa 25.06.2019,
ku ktorým sa následne doplňujúce vyjadrili inšpektori SOI vykonávajúci kontrolu 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/0292/03/2019

Dňa 13.01.2020

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 mediatip.sk, s. r. o.
sídlo 018 41 Dubnica nad Váhom, Bratislavská 432/7
IČO 36 013 978
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 19.06.2019 pri došetrení kontroly
internetového obchodu www.mediatip.sk zo dňa 05.03.2019 vykonanej v prevádzke
mediatip.sk, , a to:
-

-

-

pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho
dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach účastníka konania na stránke
www.mediatip.sk bola v článku VI Dodanie tovaru, bod 6.6. uvedená nasledovná
podmienka:
„...V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný
ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru
(škodový zápis, ktoré správnosť potvrdí dopravca...“; ktorou účastník konania ukladal
spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť spotrebiteľa vyhotoviť
v prípade zistenia 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.mediatip.sk chýbali v čase kontroly dňa 05.03.2019
informácie v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a to chýbalo označenie registra,
ktorý prevádzkovateľa zapísal a číslo zápisu a chýbala informácia o 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 povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku
jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 zákona č.

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 102/2014 Z. z.“) informáciu o možnosti 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.mediatip.sk sa ku dňu kontroly 05.03.2019 (kedy boli odobraté aktuálne obchodné
podmienky) informácia o možnosti a podmienkach 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 200,00 EUR slovom dvesto eur

Odôvodnenie
Dňa 19.06.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej len „inšpektori SOI“) došetrenie kontroly
internetového obchodu www.mediatip.sk zo dňa 05.03.2019, ktorá bola vykonaná v prevádzke
mediatip.sk, s. r. o. Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom. Internetový obchod
www.mediatip.sk prevádzkuje účastník konania mediatip.sk, s. r. o. so sídlom 018 41 Dubnica
nad Váhom, Bratislavská 432/7, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Za účelom preverenia súladu zmlúv uzavretých na diaľku so všeobecne záväznými
právnymi predpismi z hľadiska dodržiavania zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 250/2007 Z.
z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon č. 22/2004 Z. z.“) inšpektori SOI odobrali pri kontrole dňa 05.03.2019 údaje
z podstránky Kontakty, formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy a Obchodné podmienky
internetového obchodu www.mediatip.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 19.06.2019. 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.mediatip.sk bola v článku VI Dodanie tovaru, bod 6.6. uvedená podmienka,
ktorou účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona v nasledovnom
znení, a to:

Čl. VI Dodanie tovaru
Bod 6.6. „...V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný
ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový
zápis, ktoré 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 05.03.2019 zistili, že na
internetovej stránke www.mediatip.sk chýbalo v rozpore s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 22/2014
Z. z. označenie registra, ktorý prevádzkovateľa služieb informačnej spoločnosti zapísal a číslo
zápisu a v rozpore s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2014 Z. z. chýbala informácia o aktuálnej
adrese orgánu dohľadu, ktorému činnosť účastníka konania ako poskytovateľa služieb
informačnej spoločnosti podlieha, keď na podstránke Kontakty predmetného internetového
obchodu bolo uvedené: „Orgán dozoru a dohľadu. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj.
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany
spotrebiteľa. Tel.: 046/5422 771, Fax: 046/5420 685“.
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.
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 § 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.
Kontrolou obsahu informácií uvádzaných na internetovej stránke www.mediatip.sk a
kontrolou Obchodných podmienok bolo zistené, že vo zverejnených obchodných podmienkach,
respektíve v informáciách zverejnených na internetovej stránke www.mediatip.sk, ku dňu

kontroly 05.03.2019 (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.mediatip.sk odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov.
V zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný pred
uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho alebo ak sa uzatvára zmluva na základe objednávky spotrebiteľa, pred
tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi
spôsobom podľa § 3 odsek 2 zákona č. 102/2014 Z. z. alebo podľa medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti 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 oznámiť spotrebiteľovi
spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie 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. t) zákona č. 102/2014 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.12.2019, ktoré neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho 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 25.12.2019 (00:23:50 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k dôvodom konania, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 05.03.2019
uviedol, že bol pri kontrole prítomný, potvrdzuje, že z internetovej stránky boli v čase kontroly
odobraté všeobecné obchodné podmienky a ostatné texty tak, ako sú uvedené v inšpekčnom
zázname, sú aktuálne a platné. Ďalej uviedol, že nedostatky ihneď odstráni.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.06.2019
uviedol, že bol počas kontroly prítomný, posúdenie všeobecných obchodných podmienok
internetového obchodu www.mediatip.sk prevzal. Všeobecné obchodné podmienky a ostatné
zverejnené údaje internetového obchodu ihneď zosúladí s platnou legislatívou. Uviedol, že
nedostatky zistené pri kontrole dňa 05.03.2019 ihneď odstránili.
Správny orgán preskúmal spis v celom rozsahu a dospel k názoru, že protiprávny
skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistené nedostatky nespochybnil
právne relevantným spôsobom.
Správny orgán spoľahlivo zistil, že účastník konania vo svojich Obchodných
podmienkach na stránke www.mediatip.sk uvádzal podmienku, ktorou predávajúci ukladal
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a ďalej, že účastník konania opomenul na
stránke uvedeného internetového obchodu uviesť taxatívne stanovené a aktuálne informácie
patriace k všeobecným informačným povinnostiam v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z.
z.
Vykonanou kontrolou bolo ďalej spoľahlivo zistené, že účastník konania ako
predávajúci si nesplnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č.
102/2014 Z. z., nakoľko na stránke www.mediatip.sk, cez ktorú prebiehal v čase výkonu
kontroly predaj na diaľku, chýbala informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporov
mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na webovom
sídle www.mediatip.sk chýbal odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov.
Správny orgán si dovoľuje s ohľadom na vyjadrenia účastníka konania uviesť a
zdôrazniť, 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

05.03.2019, kedy boli prekontrolované informácie a údaje uvádzané účastníkom konania na
stránke internetového obchodu www.mediatip.sk a kedy zároveň boli obchodné podmienky
internetového obchodu www.mediatip.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) a písm. b)] porušený zákon
č. 250/2007 Z. z. a v časti vytýkaných nedostatkov [nedostatky v zmysle § 3 ods. 1 písm. t)]
porušený zákona č. 102/2014 Z. z., pričom porušenie povinnosti predávajúceho podľa oboch
týchto zákonov sa poníma ako správny delikt. K 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
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 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.; povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku
oznámiť spotrebiteľovi informácie v zmysle § 3 ods. 1 písm. t). Tieto zákazy a povinnosti, ako
vyplýva z kontroly internetového obchodu www.mediatip.sk vykonanej dňa 05.03.2019 a pri
dokončení kontroly predmetného internetového obchodu dňa 19.06.2019, 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 (charakter a druh absentujúcich zákonom
požadovaných predzmluvných informácií) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu
k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť.
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil množstvo a charakter informácií,
ktoré je predávajúci povinný pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku spotrebiteľovi
poskytnúť, avšak ich neposkytol a skutočnosť, že podmienka, ktorou účastník konania ukladal
spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona sa nachádzala v obchodných podmienkach.
Spotrebiteľ navyše vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti (v porovnaní s
predávajúcim), nie je objektívne schopný posúdiť charakter a možný dopad zmluvnej
podmienky na jeho práva.
Správny orgán pristúpil k určeniu výšky postihu po vyhodnotení skutočnosti, že došlo
k zásahu do práv spotrebiteľa vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch z dôvodu
absencie informácií v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. a v zmysle § 4 ods. 1
písm. d) a písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. na stránke predmetného internetového obchodu.
Takéto konania účastníka konania (opomenutie poskytnutia zákonných informácií, ukladanie

povinnosti bez právneho dôvodu) 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 v prospech účastníka konania pri ukladaní pokuty zohľadnil, že išlo
o prvé porušenie predmetného zákona v priebehu jedného roka.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 05.03.2019 a zo dňa 19.06.2019 ako aj vyjadreniami účastníka
konania zo dňa 05.03.2019 a 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.
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 represívnovýchovnú 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/0298/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 ZYTEX s. r. o.
sídlo 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Na križovatkách 16453/350
IČO 51 746 247
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 10.07.2019 v prevádzkarni
Čínsky textil LUKY LONG, Obchodný dom Rokoš, Ľudovíta Štúra 19/19, Bánovce nad
Bebravou, a to:
-

-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť hygienické podmienky pri predaji
výrobkov, nakoľko v čase kontroly nebolo predložené súhlasné stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s prevádzkovaním kontrolovanej
prevádzky, pričom predmetné rozhodnutie nebolo ani dodatočne zaslané, čím bol
porušený § 4 ods.1 písm. e),
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 972,51 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku, čím bol porušený § 13,
pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka
označená správnym obchodným meno predávajúceho, čím bol porušený § 15 ods. 1
písm. a),

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 500,00 EUR slovom päťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 10.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky textil LUKY LONG, Obchodný dom Rokoš,
Ľudovíta Štúra 19/19, Bánovce nad Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania ZYTEX s.
r. o., sídlo 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Na križovatkách 16453/350, ako
predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
V čase kontroly inšpektori SOI žiadali predložiť súhlasné stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva s prevádzkovaním predmetnej prevádzky, ktoré však nebolo
predložené ani dodatočne zaslané, čím účastník konania nepreukázal, že zabezpečil hygienické
podmienky pri predaji výrobkov.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť zabezpečiť hygienické
podmienky pri predaji výrobkov. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 9 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 972,51 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
-

12 kusov pánska košeľa s dlhým rukávom biela zn. CANARY á 6,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „100% cotton, pamut“,
11 kusov pánska košeľa CANARY ZF307-1 biela á 13,90 EUR s údajmi
o materiálovom zložení len v cudzom jazyku: „100% cotton“,
7 kusov chlapčenská košeľa CANARY ZF8020 á 6,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení len v cudzom jazyku: „100% cotton, pamut“,
7 kusov pánska košeľa CANARY ZF305 á 11,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% cotton“,
1 kus pánsky oblek CORMEN COLL 1966/06 á 69,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% poly, 35% wiscose“,
2 kusy pánsky oblek CORMEN COLL 1966/00 á 69,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení len v cudzom jazyku: „65% poly, 35% wiscose“,
4 kusy pánsky oblek Palmiro Rossi 8091 á 75,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
len v cudzom jazyku: „70% wool, 30% viscon“,
9 kusov dievčenská košeľa HUEQUICAI á 3,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku – v čínskych znakoch,
16 kusov dievčenská košeľa HUEQUICAI á 3,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku – v čínskych znakoch.

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.
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že prevádzkareň nebola v čase kontroly označená na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste všetkými predpísanými údajmi, nakoľko prevádzka nebola
označená správnym obchodným meno predávajúceho.

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) zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.12.2019, ktoré neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho
konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny
orgán obdržal dňa 25.12.2019 (00:33:45 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je
toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.

V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že účastníkom konania bola porušená povinnosť
predávajúceho zabezpečiť hygienické podmienky pri predaji výrobkov, nakoľko v čase
kontroly ani následne nebolo predložené súhlasné stanovisko príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva s prevádzkovaním kontrolovanej prevádzky.
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 vzal do úvahy, že neuvedením všetkých predpísaných údajov na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne, konkrétne neuvedením správneho údaju
o obchodnom mene predávajúceho, boli porušené informačné povinnosti predávajúceho.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade nezabezpečenia
hygienických podmienok pri predaji výrobkov, v prípade neuvádzania údajov o materiálovom
zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a v prípade neuvedenia všetkých predpísaných
informácií o predávajúcom a jeho prevádzkarni na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne
vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva
na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť zabezpečiť hygienické podmienky pri
predaji výrobkov; povinnosť zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona
o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka;
povinnosť uviesť predpísané údaje na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne. Tieto
povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 10.07.2019 v prevádzke
Čínsky textil LUKY LONG, Obchodný dom Rokoš, Ľudovíta Štúra 19/19, Bánovce nad
Bebravou 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
inšpektorom SOI nebolo predložené ani dodatočne zaslané súhlasné stanovisko príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva; skutočnosť, že v ponuke predaja sa nachádzalo

celkom 9 druhov výrobkov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti predávajúceho;
skutočnosť, že na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky nebol uvedený údaj
o správnom obchodnom mene predávajúceho 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 § 4 ods. 1 písm. e), § 13 a § 15
ods. 1 písm. a) 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 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 represívnovýchovnú 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/0300/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 AILIS, s. r. o.
sídlo 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Záhradnícka 5847/62
IČO 48 207 128
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené kontrolou dňa 24.07.2019 v prevádzkarni
Čínsky obchod „AILIS“, Obchodný dom Prior, Nám. SNP 1, Partizánske, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď
v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný
o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol
porušený § 10a ods. 1 písm. k),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu – Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením a 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 23 druhov výrobkov v celkovej
hodnote 2110,16 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku, a z toho 4
druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 854,97 EUR s údajmi o materiálovom
zložení uvedenými v skratke a v cudzom jazyku, čím bol porušený § 12 ods. 2 a § 13,
- pre porušenie povinnosti predávajúceho na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne uviesť predpísané údaje, nakoľko v čase kontroly nebola prevádzka
označená aktuálnym sídlom predávajúceho, keď na označení prevádzky bolo uvedené:
„Púchovská 12, 831 06 Bratislava“, pričom malo byť uvedené: „Záhradnícka 5847/62,
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov“, čím bol porušený § 15 ods. 1 písm. a),

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 800,00 EUR slovom osemsto eur

Odôvodnenie
Dňa 24.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Čínsky obchod „AILIS“, Obchodný dom Prior,
Nám. SNP 1, Partizánske, ktorú prevádzkuje účastník konania AILIS, s. r. o., sídlo 821 08
Bratislava – mestská časť Ružinov, Záhradnícka 5847/62, ako predávajúci (ďalej len „účastník
konania“).
Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou (ústne ani
písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom – zákon č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred
uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil § 10a ods. 1 písm.
k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.
z.“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 23 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 2110,16 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
 4 kusy pánske tričko „BELMAN“ á 10,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastane“,
 6 kusov pánske tričko „JAME-Z“ á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% spandex“,
 8 kusov pánske tričko „DAVID & COPPER“ á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „97% cotton, 3% elastano“,
 6 kusov pánske tričko „RED WAY“ á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,
 12 kusov pánske tričko „PLAY BACK“ á 7,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% spandex“,
 11 kusov pánske tielko „LINTEBOB“ á 4,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“,
 13 kusov pánska kožená bunda „HAWK HORSE“ á 28,99 EUR s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„65% PU, 35% viscose“,

 12 kusov pánska kožená bunda „NATURE“ á 23,50 EUR s uvedením skratky označenia
materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „45%
raion, 55% PU“,
 7 kusov pánsky sveter „RED WAY“ á 10,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% cotton“,
- 4 kusov pánska mikina „RED WAY“ á 16,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% cotton“,
- 9 kusov pánska rifľová budna „SUNBIRD“ á 22,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“,
 4 kusov dámske kožená bunda „ALNWICK“ á 20,90 EUR s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„50% PU, 25% polyester, 25% cotton“,
 5 kusov dámska kožená bunda „HAWK HORSE“ á 22,50 EUR s uvedením skratky
označenia materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„65% PU, 35% viscose“,
 4 kusy pánske tričko „WHITE PARADISE“ á 5,50 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,
 3 kusy pánske tričko „BLACKLIST-X“ á 11,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% spandex“,
- 4 kusy dámske tričko „ITALIA“ á 9,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „95% cotton, 5% spandex“,
- 2 kusy dámsky overal á 12,90 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„100% cottone“,
- 5 kusov dámske šaty á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„100% cottone“,
- 10 kusov dámske šaty „LINTEBOB“ á 5,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“,
- 8 kusov dámske sako á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„95% cottone, 5% elastico“,
- 8 kusov dámske body „DERYA“ á 5,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „95% cotton, 5% elastan“,
- 5 kusov dámske tielko „LBB“ á 3,80 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „95% cotton, 5% lycra“,
- 5 kusov dámske šaty á 12,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„95% cottone, 5% elastan“.
Predpísané značenie textilných výrobkov stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia
textilných výrobkov etiketou a iným označením.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného
predpisu a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12
zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka. Tým porušil § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole inšpektori SOI ďalej zistili, že prevádzkareň nebola v čase kontroly
označená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste všetkými predpísanými údajmi, nakoľko
prevádzka nebola označená aktuálnym sídlom predávajúceho, keď na označení prevádzky bolo

uvedené: „Púchovská 12, 831 06 Bratislava“, pričom malo byť uvedené: „Záhradnícka
5847/62, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov“.
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) zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk zaslané formou elektronickej
úradnej správy oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.12.2019, ktoré neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho
konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny
orgán obdržal dňa 25.12.2019 (00:36:32 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.07.2019
uviedol, že so záznamom súhlasí.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je
toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.

Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo
spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa,
pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti podať návrh na
niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak nebude spokojný so
spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva. Cieľom
uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti
pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne
a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie
zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu,
ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si
povinnosť predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z.,
preukázateľne nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke
na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení výrobkov v
skratke a uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť
k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia
nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je
pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení podstatnou informáciou. Z dôvodu jej
uvádzania v skratke alebo uvádzania v cudzom jazyku nie sú spotrebiteľovi poskytnuté
kompletné údaje o výrobku.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.
Správny orgán vzal do úvahy, že neuvedením všetkých predpísaných údajov na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne, konkrétne neuvedením údaju o aktuálnom
sídle predávajúceho, 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 uvedenia údajov o materiálovom
zložení v skratke; v prípade neuvádzania údajov o materiálovom zložení v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka a v prípade neuvedenia všetkých aktuálnych predpísaných informácií
o predávajúcom a jeho prevádzkarni na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne
došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených

v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva na ochranu
ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; povinnosť zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu, povinnosť
zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté
písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a povinnosť uviesť predpísané údaje na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly
vykonanej inšpektormi SOI dňa 24.07.2019 v prevádzke Čínsky obchod „AILIS“, Obchodný
dom Prior, Nám. SNP 1, Partizánske účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie
uvedenému, preukázateľne porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť
za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že
predávajúci žiadnym spôsobom neoznámi pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade sporu s predávajúcim;
skutočnosť, že v ponuke predaja sa nachádzalo celkom 23 druhov výrobkov, u ktorých boli
porušené informačné povinnosti, skutočnosť, že na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzky nebol uvedený údaj o aktuálnom sídle predávajúceho a tiež skutočnosť, že nebol
dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z.,
nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods.
1 písm. k), § 12 ods. 2, § 13 a § 15 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Správny orgán prihliadol
aj na špecifiká konkrétneho prípadu (počet a hodnotu výrobkov so zistenými nedostatkami
v plnení informačných povinností) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej
možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil
k uloženiu pokutu pri spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za
adekvátnu.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení
správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č.
250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna
funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať
aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť
stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných
ustanovení. Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívnovýchovnú 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/0301/03/2019

Dňa 30.12.2019

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 ELLITE s.r.o.
sídlo
018 51 Nová Dubnica, SNP 874/100
IČO
51 921 456
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 02.07.2019 pri kontrole v prevádzkarni
Reštaurácia „Elite“, SNP 847/97, Nová Dubnica a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože v
kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 7,56 EUR, účtovanom v celkovej
hodnote 9,30 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml
Becherovka á 72,50 EUR/1 liter o 24 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel
v hodnote 1,74 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. a),
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 500,00 EUR slovom päťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 02.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Reštaurácia „Elite“, SNP 847/97, Nová Dubnica,
ktorú prevádzkuje účastník konania ELLITE s.r.o., sídlo, 018 51 Nová Dubnica, SNP 874/100,
ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).

Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja vykonali inšpektori SOI
kontrolný nákup v celkovej správnej hodnote 7,56 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote
9,30 EUR. Inšpektori SOI zistili, že v kontrolnom nákupe nebola dodržaná správna miera
u odpredaného nápoja 2x40 ml Becherovka á 72,50 EUR/1 liter o 24 ml po zohľadnení
tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 1,74 EUR v neprospech spotrebiteľa. Kontrola
dodržania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických nápojov bola vykonaná
úradne overeným odmerným valcom č. 0520/10.
Inšpektori
SOI
teda
zistili,
že
účastník
konania
porušil
povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, čím porušil § 4 ods. 1 písm. a)
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.
z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 10.12.2019, ktoré účastník
konania neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho
konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny
orgán obdržal dňa 26.12.2019 (00:39:31 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.

Čašníčka účastníka konania Veronika K., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie
kontrolného nákupu, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 02.07.2019 uviedla,
že si pomýlila odmerku pri nalievaní, nebolo to naschvál.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania správnym orgánom v
určenej lehote nevyužil.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatku
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. 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.
Správny orgán uvádza, že dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú
osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou
kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny
stav zistený v čase kontroly.
Tvrdenia uvádzané čašníčkou účastníka konania vysvetľujúce spôsob vzniku nedostatku
nemajú vplyv na vyvodenie zodpovednosti za nedostatky zistené v čase kontroly voči
účastníkovi konania v rámci správneho konania. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a)
zákona č. 250/2007 Z. z. je povinnosťou účastníka konania predávať výrobky v správnej miere.
V čase kontroly bolo preukázané, že nebola dodržaná deklarovaná miera odpredaného
alkoholického nápoja o 24 ml po zohľadnení tolerancie. Správny orgán na tomto mieste
poukazuje aj na skutočnosť, že konaním účastníka konania bol porušený zákon č. 250/2007 Z.
z., pričom porušenie povinnosti predávajúceho sa podľa tohto zákona poníma ako správny
delikt. K naplneniu jeho skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti
zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom.
Poškodenie spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej sankcii nie je obligatórnym
znakom jeho skutkovej podstaty. Napriek tomu treba zdôrazniť, že v tomto prípade bol
spotrebiteľ na svojich právach konaním účastníka konania poškodený, konkrétne tým, že nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml Becherovka á 72,50 EUR/1 liter o 24
ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 1,74 EUR v neprospech
spotrebiteľa. Zo znenia § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená
obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení
povinnosti vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty
aj v tomto prípade.
Je potrebné osobitne zdôrazniť, že cieľom správneho konania nie je represia, ale
prevencia. S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., množstvo a
závažnosť zistených nedostatkov a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán
musí sankciu uložiť tak, aby vo výške sankcie bola zohľadnená spoločenská nebezpečnosť
zisteného porušenia zákona, ale na druhej strane aby ostala zachovaná preventívna funkcia
sankcie. Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti

prípadu aj pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej
strane je zo zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne,
pričom táto požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň treba dodať, že na to, aby sankcia
spĺňala aj represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko
má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná,
nemožno rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to
jednak do vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po
primerane uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či
znova poruší daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným
podnikateľským subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej
povinnosti, ako v prípade účastníka konania.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného
nápoja 2x40 ml Becherovka 72,50 EUR/1 liter o 24 ml po zohľadnení tolerancie vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 1,74 EUR. Uvedeným konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho predávať výrobky v správnej miere došlo zo strany účastníka konania
k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z., a to práva na informácie a práva na ochranu ekonomických záujmov.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky
v správnej miere. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa
02.07.2019 v prevádzkarni Reštaurácia „Elite“, SNP 847/97, Nová Dubnica, účastník konania,
ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.
z. až do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo
právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na
základe správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán v prospech účastníka konania
zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej
povinnosti počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zisteného nedostatku. Správny orgán po
zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., ako aj
po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu (hodnotu finančného rozdielu vzniknutého

v kontrolnom nákupe a hodnotu rozdielu skutočnej a deklarovanej miery odpredaných nápojov)
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.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 02.07.2019 ako aj na vyjadrenie zamestnankyne účastníka konania
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.
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 represívnovýchovnú 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.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívnovýchovnú 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/0302/03/2019

Dňa 30.12.2019

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
sídlo
IČO

JACEK s.r.o.
010 01 Žilina, Daxnerova 9
47 977 001

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 03.07.2019 v prevádzke SIDE
KEBAB – rýchle občerstvenie, Slovenských partizánov 14, Považská Bystrica, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nenachádzalo určené meradlo s platným úradným overením, pričom charakter
predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť
časť kontrolného nákupu, do ktorého bola zakúpená 1 kus bagetka á 2,10 EUR, čím bol
porušený § 4 ods.1 písm. a),
 porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v prevádzkarni
nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 250,00 EUR slovom dvestopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 03.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke SIDE KEBAB – rýchle občerstvenie, Slovenských

partizánov 14, Považská Bystrica, ktorú prevádzkuje účastník konania JACEK s.r.o., sídlo 010
01 Žilina, Daxnerova 9, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky
nachádzala v používaní len kuchynská váha zn. EMOS SN: 371748, type EV022, teda
v prevádzke sa nenachádzalo určené meradlo - váha s platným úradným overením, pričom
charakter predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie.
Do kontrolného nákupu bola zakúpená:
- 1 fľaša Toma neperlivá 500 ml á 1,20 EUR,
- 1 kus bagetka á 2,10 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.“).
Ďalej pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi nebol v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil
§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
Dňa 04.07.2019 zaslal účastník konania v prílohe e-mailovej správy Reklamačný
poriadok prevádzky SIDE KEBAB.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 10.12.2019, ktoré
neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na
elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho
konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny
orgán obdržal dňa 26.12.2019 (00:30:33 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy
zasielanej do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o eGovernmente sa považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania. Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom
konania správnym orgánom v určenej lehote nevyužil, preto bol podkladom pre vydanie
rozhodnutia kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Účastník
konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez
ohľadu na zavinenie (úmysel alebo nedbanlivosť). 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 funkčné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti, pri ktorej
platné právne predpisy vyžadujú prítomnosť a funkčnosť určeného meradla s platnou
overovacou značkou je povinnosťou každého podnikateľského subjektu.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi
nebol umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý,
nakoľko prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde
možno reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.

Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej
hmotnosti a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľov došlo 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 predávajúceho
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľov Tieto
povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 03.07.2019 v prevádzke
SIDE KEBAB – rýchle občerstvenie, Slovenských partizánov 14, Považská Bystrica, účastník
konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
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.
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 nachádzala váha bez platného úradného overenia,
pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie a skutočnosť, že
v prevádzke nebol umiestnený reklamačný poriadok a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný
minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si
predávajúci nesplnil povinnosti vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a
§ 18 ods. 1 citovaného zákona. 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.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 03.07.2019 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.
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 represívnovýchovnú 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/0308/03/2019

Dňa 13.01.2020

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
miesto podnikania
IČO

Katarína Paveková – PÁVA módny salón
911 01 Trenčín, Legionárska 3
11 749 644

pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 19.07.2019 pri kontrole v prevádzkarni
PÁVA – módny salón, Legionárska 3, Trenčín, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až
§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 446,00 EUR, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení
informačných povinností, a to uvádzanie písomne poskytnutej informácie
o materiálovom zložení výrobku v zmysle osobitného predpisu (Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje
smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES v platnom znení) len v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 150,00 EUR slovom jednostopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 19.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni PÁVA – módny salón, Legionárska 3, Trenčín, ktorú
prevádzkuje účastník konania Katarína Paveková – PÁVA módny salón, 911 01 Trenčín,
Legionárska 3, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 446,00 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
 1 kus letné šaty art. 8517 á 79,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „95% cottone, 5% elastane“,
 1 kus šaty „hTrend“ art. 9753 á 79,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „100% lino, lenen“,
 1 kus šaty „hTrend“ art. 10020 á 75,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „100% lino, lenen“,
 1 kus šaty „Planet Moda“ N3147 á 79,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „50% cotone, 50% lino“,
 1 kus šaty art. 8517 á 79,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku:
„95% cottone, 5% elastane“,
 1 kus dámska blúzka art. 830 á 55,00 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom
jazyku: „50% cotone, 50% lino“.
Predpísané značenie ako aj akceptovaný spôsob označenia textilných výrobkov
stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných
vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným
označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení.
U uvedených 6 druhov výrobkov v celkovej hodnote 446,00 EUR boli údaje o
materiálovom zložení v súlade s predmetným osobitným predpisom (teda etiketou a iným
označením, ktoré musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj
pevne pripevnené) uvedené len v cudzom jazyku.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté
písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007
Z. z. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
250/2007 Z. z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 10.12.2019, ktoré
účastník konania prevzal dňa 16.12.2019.
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.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.07.2019
uviedol, že preberá inšpekčný záznam, nedostatky začali odstraňovať ešte počas kontroly.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. K vyjadreniu účastníka konania
obsiahnutému vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 19.07.2019, že nedostatky začali
odstraňovať ešte počas kontroly správny orgán uvádza, že na jednej strane oceňuje snahu
účastníka konania o čo najrýchlejšie odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, na druhej
strane však zdôrazňuje, že dodatočné uskutočnenie nápravy nezbavuje kontrolovanú osobu
zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou
kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny
stav zistený v čase kontroly.
Účastník konania zistenie nedostatkov nespochybnil právne relevantným spôsobom.
Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v
príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby
vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel, ale zisťuje protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je
toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 6 druhov výrobkov v celkovej
hodnote 446,00 EUR v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov
o materiálovom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu
spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných
dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia
o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje a ktorej dostupnosť je
potrebné zachovať aj následne, v súvislosti s údržbou výrobku. Uvádzanie údajov
o materiálovom zložení v súlade s osobitným predpisom v cudzom jazyku by mohlo viesť
k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako
dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad
použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.

Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných
výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka zákonom
požadovaným spôsobom došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa
taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na
informácie, práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby
informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 19.07.2019 v prevádzke PÁVA – módny salón, Legionárska 3, Trenčín,
účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť
za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo
o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že
v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 6 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol
zákonom ustanoveným spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných
informácií do štátneho jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany
spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil
povinnosti vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 13 citovaného zákona. Správny orgán
prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými
nedostatkami) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú
správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na
spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 19.07.2019 ako aj vyjadrením účastníka konania zo dňa
19.07.2019 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.
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/0317/03/2019

Dňa 13.01.2019

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 BILLA s.r.o.
sídlo 821 02 Bratislava, Bajkalská 19/A
IČO 31 347 037
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 31.07.2019 v prevádzke
BILLA „filiálka 338“, Centrum 8, Považská Bystrica, a to:
pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky, pričom za nekalú
obchodnú praktiku sa považuje aj klamlivé konanie, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť,
že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože
obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza
do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k hlavným
znakom produktu, ako je jeho dostupnosť, nakoľko v akciovom reklamnom letáku platnom
od 31.07.2019 do 06.08.2019 boli uvedené 3 druhy výrobkov (Billa dlhé piškóty 400g á
1,59 EUR; Nestlé Mix cereálií 200g á 2,69 EUR; Ľadový čaj LIPTON 1,5 l á 0,89 EUR),
ktoré sa v deň začatia akcie v ponuke na predaj v kontrolovanej prevádzke nenachádzali,
pričom v zmysle vysvetliviek použitých v akciovom letáku mali byť uvedené 3 druhy
výrobkov dostupné aj v kontrolovanej prevádzke, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm. b),
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 300,00 EUR slovom tristo eur

Odôvodnenie
Dňa 31.07.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke BILLA „filiálka 338“, Centrum 8, Považská Bystrica,
ktorú prevádzkuje účastník konania BILLA s.r.o., sídlo 821 02 Bratislava, Bajkalská 19/A, ako
predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Inšpektori SOI preverili dostupnosť výrobkov uvedených v aktuálne platnom akciovom
letáku a zistili, že v čase začatia akcie dňa 31.07.2019 sa v ponuke na predaj v kontrolovanej
prevádzke nenachádzali 3 druhy výrobkov vyobrazených v akciovom letáku „BILLA Kvalita
pre každého. Ponuka platí od 31. 7. do 6. 8. 2019“, a to:
-

Billa dlhé piškóty 400g á 1,59 EUR, vyobrazené na strane 6 akciového letáku,
Nestlé Mix cereálií 200g á 2,69 EUR, vyobrazený na strane 11 akciového letáku,
Ľadový čaj LIPTON 1,5 l á 0,89 EUR, vyobrazený na strane 16 akciového letáku.

Akciový leták „BILLA Kvalita pre každého. Ponuka platí od 31. 7. do 6. 8. 2019“
obsahoval symboly, ktorými boli označené niektoré druhy tovarov, pričom v zmysle legendy
takto označené tovary neboli v rámci akcie dostupné na vymenovaných prevádzkach. Akciový
leták neobsahoval informáciu o nedostupnosti vyššie uvedených 3 druhoch výrobkov
v kontrolovanej prevádzke účastníka konania.
Inšpektori SOI zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať nekalé
obchodné praktiky vo forme klamlivej obchodnej praktiky, nakoľko realizovaná obchodná
praktika predávajúceho mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu v dôsledku
poskytnutia nesprávnej a nepravdivej informácie vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako
je jeho dostupnosť.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“) nesmie predávajúci používať nekalé obchodné praktiky.
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to
pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak
a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná,
alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú
skupinu spotrebiteľov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. sa za nekalú obchodnú praktiku považuje
najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 citovaného zákona.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. sa obchodná praktika považuje za
klamlivú, ak akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa v dôsledku poskytnutia nesprávnej a nepravdivej informácie vo
vzťahu k hlavným znakom produktu, ako je jeho dostupnosť.

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho používať
nekalé obchodné praktiky pri predaji výrobkov vo forme klamlivej obchodnej praktiky. Tým
porušil § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 písm.
b) zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 10.12.2019, ktoré prevzal dňa
18.12.2019.
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.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 19.12.2019, ktoré bolo správnemu orgánu
doručené dňa 23.12.2019, uviedol, že v žiadnom prípade nešlo k cielené, respektíve úmyselné
konanie zamestnancov spoločnosti BILLA s.r.o. Účastníkovi konania záleží na tom, aby bol pri
návšteve filiálky zákazníkovi poskytnutý maximálny komfort a aby mu bol ponúkaný tovar či
už známy z letákových akcií alebo tovar dennej potreby, stále dostupný. Uviedol, že
nezabezpečenie akciového tovaru uvedeného v letáku nebolo v žiadnom prípade v záujme
účastníka konania. Vzniknutá situácia účastníka konania veľmi mrzí, pretože spokojnosť
zákazníka je prvoradá a držia sa faktu, že len spokojný zákazník sa rád vráti. Preto účastník
konania zdôraznil, že naozaj nešlo o zámerné konanie zamestnancov spoločnosti BILLA s.r.o.,
ale tak ako pri každej inej ľudskej činnosti sa stane, že dôjde k určitému pochybeniu, tak aj
v tomto prípade išlo o zlyhanie ľudského faktora, v tomto prípade na úrovni logistiky. Z tohto
dôvodu boli jednotliví zodpovední zamestnanci opätovne poučení. Spoločnosť BILLA s.r.o.
okamžite prijala opatrenia na odstránenie nedostatku a robí všetko pre to, aby neporušovala
požiadavky platnej legislatívy.
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. Skutočnosti uvádzané účastníkom konania vo
vyjadrení zo dňa 19.12.2019 predstavujú okolnosti a príčiny vzniku porušenia zákona, ktoré
však nemajú vplyv na vyvodenie zodpovednosti za zistený nedostatok, keď účastník konania
ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na
zavinenie (či úmysel alebo nedbanlivosť). Správny orgán neskúma úmysel v konaní účastníka
konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase
kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi
bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.

Správny orgán vzal do úvahy použitie nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého
konania uvádzaním nepravdivých informácií o dostupnosti tovarov, nakoľko celkom 3 druhy
výrobkov uvádzaných v akciovom letáku sa v ponuke na predaj v deň začatia akcie dňa
31.07.2019 nenachádzali, čo správny orgán považuje za nedostatok, následkom ktorého je
spotrebiteľ uvedený do omylu.
Správny orgán vzal tiež do úvahy, že pre spotrebiteľa išlo o zbytočne vynaložené
náklady na cestu, nakoľko sa dostavil do kontrolovanej prevádzky v domnienke, že si bude
môcť zakúpiť predmetné promované výrobky, tieto sa však v prevádzke nenachádzali.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením zákazu
predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky došlo zo strany účastníka konania
k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí zákaz predávajúceho používať nekalé obchodné
praktiky. Tento zákaz, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 31.07.2019
v prevádzke BILLA „filiálka 338“, Centrum 8, Považská Bystrica, účastník konania, ako
predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.
až do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán
v neprospech účastníka konania do úvahy, že zo strany účastníka konania nešlo o prvé
porušenie predmetného zákona a prvé porušenie vyššie špecifikovaných ustanovení
predmetného zákona v priebehu jedného roka.
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na všetky zákonom požadované
podmienky a prihliadol na skutočnosť, že účastník konania pri svojej činnosti využíval nekalé
obchodné praktiky, ktoré zákon zakazuje a ktoré môžu negatívne vplývať na spotrebiteľa pri
jeho rozhodovaní sa o obchodnej transakcii.
Správny orgán zobral do úvahy najmä následky porušenia povinnosti spočívajúce
v možnom ohrození ekonomických záujmov spotrebiteľov tým, že sú ovplyvňovaní, aby
navštívili kontrolovanú prevádzkareň za účelom výhodnej kúpy v letáku prezentovaných
výrobkov, no v skutočnosti sa na predajni v letáku prezentovaný výrobok nenachádza.
Z hľadiska spôsobu a formy nekalých obchodných praktík išlo o konanie uplatnené
prostredníctvom letáku prístupného verejne spotrebiteľom. Správny orgán zároveň prihliadol
k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.
z., podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol.
Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol aj na špecifiká konkrétneho
prípadu (množstvo a druh nedostupných výrobkov) a proporcionalitu uloženej pokuty vo
vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť,

a preto pristúpil k uloženiu pokutu pri spodnej hranici zákonnej sadzby, ktorú považuje
v danom prípade za adekvátnu.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán
pri určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp.
poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, to znamená bez ohľadu na
okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v
inšpekčnom zázname zo dňa 31.07.2019 ako aj vyjadrením účastníka konania zo dňa
19.12.2019 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.
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 represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

