
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo: W/0030/03/2022                                            Dňa  08.09.2022 

 

 
 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. c), § 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 a § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 

78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov  

 

                                         u  k  l  a  d  á 
 

účastníkovi konania    HAPPY CENTURY, s.r.o. 

sídlo      831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 17 

IČO       35 871 857 
 

pre porušenie povinnosti distribútora zistené dňa 22.06.2022 pri kontrole v prevádzke Rôzny 

tovar HAPPY CENTURY, s.r.o., M. R. Štefánika 6840, Trenčín, a to:  

 

- pre porušenie zákazu distribútora sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE; ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné 

pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 

1 písm. i) zákona č. 78/2012 Z. z. [výrobca je povinný uviesť na hračke typové číslo, 

číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, 

uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo 

adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje môže 

uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch], nakoľko 

v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 7 druhov hračiek v celkovej hodnote 183,80 

EUR s nedostatkami v označení, a to: 

 

- 3 druhy hračiek v celkovej hodnote 103,80 EUR [3 kusy hračka – trezor 

REF.15524/jie á 15,60 EUR; 4 kusy hračka – kabelka s náušnicami REF 15523/jie á 

10,20 EUR a 1 kus hračka – čelenka REF. 15519/jie á 16,20 EUR], na ktorých nebolo 

umiestnené povinné označenie značkou zhody CE; k predmetným hračkám chýbali 

pokyny k batériám v štátnom jazyku a na predmetných hračkách, ani na ich obale, ani 

v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch nebolo uvedené obchodné meno 

alebo ochranná známka výrobcu a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej ho 

je možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho podnikania  

- 1 druh hračky v celkovej hodnote 34,00 EUR [4 kusy hračka – nákupný vozík 

JIE REF: 16540 á 8,50 EUR], na ktorej nebolo uvedené umiestnené povinné označenie 

značkou zhody CE a na predmetnom druhu hračiek, ani na ich obale, ani v návode na 

použitie a bezpečnostných pokynoch nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

známka výrobcu a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej ho je možné 



 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho podnikania a nebolo uvedené 

ani obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu a sídlo, miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej ho je možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho 

podnikania 

- 3 druhy hračiek v celkovej hodnote 46,00 EUR [13 kusov hračka – Halloween 

krídla 12399/rm REF: 30202 á 2,00 EUR; 8 kusov hračka – Halloween krídla 12399/rm 

REF: 30988 á 2,00 EUR a 2 kusy hračka – Halloween krídla 12399/rm REF: 30986 á 

2,00 EUR], pričom na predmetných hračkách, ani na ich obale, ani v návode na použitie 

a bezpečnostných pokynoch nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka 

výrobcu a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej ho je možné zastihnúť, ak 

nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho podnikania a nebolo uvedené ani obchodné 

meno alebo ochranná známka dovozcu a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej ho je možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho podnikania, 

čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona číslo 78/2012 Z. 

z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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, 
 

- pre porušenie povinnosti distribútora poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti 

orgánu dohľadu členského štátu, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, dokumentáciu 

potrebnú na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku, nakoľko účastník konania 

neposkytol Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre 

Trenčiansky kraj ako orgánu dohľadu na základe požiadavky v zmysle inšpekčného 

záznamu zo dňa 22.06.2022 kópiu ES vyhlásenia o zhode ku kontrolovaným 7 druhov 

hračiek [3 kusy hračka – trezor REF. 15524/jie á 15,60  EUR; 4 kusy hračka – kabelka 

s náušnicami REF. 15523/jie á 10,20 EUR; 1 kus hračka – čelenka REF. 15519/jie á 

16,20 EUR; 4 kusy hračka – nákupný vozík JIE REF: 16540 á 8,50 EUR; 13 kusov 

hračka – Halloween krídla 12399/rm REF: 30202 á 2,00 EUR; ; 8 kusov hračka – 

Halloween krídla 12399/rm REF: 30988 á 2,00 EUR a 2 kusy hračka – Halloween krídla 

12399/rm REF: 30986 á 2,00 EUR], keď Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 

so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj žiadal o predloženie ES Vyhlásení o zhode 

v slovenskom jazyku k predmetným druhom hračiek, avšak účastník konania kópie ES 

vyhlásenia o zhode ku kontrolovaným druhom hračiek neposkytol, čím došlo 

k porušeniu § 7 ods. 2 písm. d) zákona číslo 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek  

a o zmene a doplnení 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, 

 

p  o  k  u  t  u 

 

vo výške  1000,00 EUR slovom  jedentisíc eur 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Dňa 22.06.2022 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len 

„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke Rôzny tovar HAPPY CENTURY, s.r.o., M. R. 

Štefánika 6840, Trenčín, ktorú prevádzkuje účastník konania HAPPY CENTURY, s.r.o., sídlo 

831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 17, ako distribútor (ďalej len „účastník konania“).                                                                   
 



 

 Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov hračiek 

v celkovej hodnote 183,80 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti distribútora, 

a to: 

- 3 kusy hračka – trezor REF.15524/jie á 15,60 EUR bez označenia značkou zhody CE; bez 

uvedenia obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, miesta 

podnikania alebo adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode na 

použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo 

ochrannej známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania 

dovozcu priamo na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných 

upozorneniach a bez pokynov k batériám v štátnom jazyku, 

- 4 kusy hračka – kabelka s náušnicami REF 15523/jie á 10,20 EUR bez označenia značkou 

zhody CE; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, 

miesta podnikania alebo adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode 

na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo 

ochrannej známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania 

dovozcu priamo na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných 

upozorneniach a bez pokynov k batériám v štátnom jazyku, 

- 1 kus hračka – Čelenka REF. 15519/jie á 16,20 EUR, na ktorej nebolo uvedené 

umiestnené povinné označenie značkou zhody CE a na predmetnom druhu hračky, ani na 

jej obale, ani v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch nebolo uvedené obchodné 

meno alebo ochranná známka výrobcu a sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

ho je možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom jeho podnikania 

a nebolo uvedené ani obchodné meno alebo ochranná známka dovozcu a sídlo, miesto  

podnikania alebo adresa, na ktorej ho je možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom jeho podnikania a bez pokynov k batériám v štátnom jazyku,  

- 4 kusy hračka – nákupný vozík JIE REF: 16540 á 8,50 EUR bez označenia značkou zhody 

CE; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, miesta 

podnikania alebo adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode na 

použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo 

ochrannej známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania 

dovozcu priamo na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných 

upozorneniach, 

- 13 kusov hračka – Halloween krídla 12399/rm REF: 30202 á 2,00 EUR bez uvedenia 

obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo 

adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode na použitie alebo 

v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej 

známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania dovozcu priamo 

na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach, 

- 8 kusov hračka – Halloween krídla 12399/rm REF: 30988 á 2,00 EUR bez uvedenia 

obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo 

adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode na použitie alebo 



 

v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej 

známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania dovozcu priamo 

na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach, 

- 2 kusy hračka – Halloween krídla 12399/rm REF: 30986 á 2,00 EUR bez uvedenia 

obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo 

adresy, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania výrobcu priamo na hračke, na jej obale alebo v návode na použitie alebo 

v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej 

známky dovozcu a jeho sídla, miesta podnikania alebo adresy dovozcu, na ktorej je ho 

možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania dovozcu priamo 

na hračke, jej obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene 

a doplnení 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 (ďalej ako 

„zákona č. 78/2012 Z. z.“) nesmie distribútor sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z. z. nesmie distribútor sprístupniť hračku 

na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v 

štátnom jazyku. 

 

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 78/2012 Z. z. nesmie distribútor sprístupniť hračku 

na trhu, ak  výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) tohto zákona a dovozca 

nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) tohto zákona. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 78/2012 Z. z je výrobca povinný uviesť na hračke 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania 

alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale 

alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. je dovozca povinný pred uvedením 

hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je 

povinný uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania ako distribútor porušil zákaz sprístupniť 

hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE; ak s hračkou nie sú dodané 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods.1 písm. i) zákona č. 78/2012 Z. z. [výrobca je povinný uviesť na hračke typové číslo, 

číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to 

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode na 

použitie alebo v bezpečnostných pokynoch] a ak dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 



 

písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. [dovozca je povinný pred uvedením hračky na trh uviesť na 

hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale 

alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch]. Tým bol porušený § 7 ods. 1 

písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 78/2012 Z. z.  

 

Nakoľko inšpektorom SOI neboli v čase kontroly dňa 22.06.2022 predložené ku 

kontrolovaným 7 druhom hračiek v celkovej hodnote 183,80 EUR nadobúdacie doklady a ani 

ES Vyhlásenia o zhode, požadovali inšpektori SOI ich zaslanie formou záväzného pokynu 

uloženého v inšpekčnom zázname. Účastník konania nadobúdacie doklady k predmetným 

druhom hračiek, kópie ES Vyhlásenia o zhode k predmetným druhom hračiek na Inšpektorát 

SOI v určenej lehote nezaslal, respektíve nepredložil. 

 

 V zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z. je distribútor povinný poskytnúť 

na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých 

hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky 

v štátnom jazyku. 

 

 Účastník konania, ktorý sprístupnil 7 kontrolovaných druhov hračiek [3 kusy hračka – 

trezor REF. 15524/jie á 15,60 EUR; 4 kusy hračka – nákupný vozík JIE REF: 16540 á 8,50  

 

EUR; 13 kusov hračka  - Halloween krídla 12399/rm REF: 30202 á 2,00 EUR; 8 kusov hračka 

- Halloween krídla 12399/rm REF: 30988 á 2,00 EUR; 2 kusy hračka - Halloween krídla 

12399/rm REF: 30986 á 2,00 EUR] na trhu v Slovenskej republike, napriek žiadosti 

Inšpektorátu SOI ako orgánu dohľadu tomuto neposkytol ES Vyhlásenia o zhode. Tým porušil 

§ 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z.  

 

            Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 

zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 09.08.2022. Dňa 25.08.2022 (00:09:40 

hod.) obdržal Inšpektorát SOI k zasielanej elektronickej správe informáciu o márnom uplynutí 

jej úložnej lehoty. 

 

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 

http://www.slovensko.sk/


 

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 elektronickú správu obsahujúcu oznámenie o začatí 

správneho konania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk do 

elektronickej schránky účastníka konania s uvedením jemu známej adresy. Správny orgán 

obdržal dňa 25.08.2022 (00:09:40 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy zasielanej 

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

považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.             

 

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

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

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

doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania svoje právo vyjadriť sa k dôvodom konania 

v správnym orgánom stanovenej lehote nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol 

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 zistenie nedostatkov 

nespochybnil právne relevantným spôsobom. Pri kontrole bolo spoľahlivo zistené, že účastník  

konania sprístupnil na trhu celkom 7 druhov hračiek v celkovej hodnote 183,80 EUR, u ktorých 

boli zistené nedostatky v označení a ďalej, že účastník konania napriek výzve Inšpektorátu SOI 

tomuto neposkytol ES Vyhlásenia o zhode k 7 druhom kontrolovaných hračiek. 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 vzal do úvahy, že ponechaním hračiek v ponuke na predaj bez uvedenia 

obchodného mena alebo ochrannej známky výrobcu a sídla, miesta podnikania alebo adresy, na 

ktorej je ho možno zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, pričom 

požadované údaje o výrobcovi možno uviesť na hračke alebo v návode na použitie alebo 

v bezpečnostných upozorneniach; bez uvedenia obchodného mena alebo ochrannej 

známky dovozcu a sídla, miesta podnikania alebo adresy, na ktorej je ho možno zastihnúť, ak 

nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, pričom požadované údaje o dovozcovi 

možno uviesť na hračke alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných upozorneniach; 

bez bezpečnostných pokynov a upozornení v štátnom jazyku bolo porušené právo spotrebiteľa 

na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch a ich nebezpečenstve v štátnom jazyku. 

V dôsledku absencie bezpečnostných upozornení mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa.      

 

 Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že išlo o výrobky určené pre deti, ktoré tvoria 

osobitnú skupinu spotrebiteľov, u ktorých je riziko ohrozenia zdravia o to závažnejšie. 

 

 Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že v dôsledku nepredloženia ES Vyhlásení o zhode 

na predmetných 7 kontrolovaných druhov hračiek, a to na základe opakovanej požiadavky 

Inšpektorátu SOI, existuje dôvodná pochybnosť, či si účastník konania ako distribútor overil 

pred sprístupňovaním hračiek na trhu a akým spôsobom pristupoval výrobca hračiek 

k posúdeniu ich zhody a či k hračkám vydal ES Vyhlásenie o zhode, ktoré predstavuje súčasť 

technickej dokumentácie hračky. 
 

http://www.slovensko.sk/


 

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

charakter informácií, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj 

množstvo a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja. 

 

 V zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z. z. orgán dohľadu uloží výrobcovi, 

dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, ak 

poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f), i), j), l) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. 

a), c) a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) a j), § 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. a), c) 

až f), § 8, § 10 alebo § 16 ods. 11. 

 

 V zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 78/2012 Z. z. sa horná hranica sadzby pokuty zvyšuje 

na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený zástupca alebo distribútor opakovane 

poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu 

v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované 

opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka, pokuta bola účastníkovi konania 

s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená na základe správnej úvahy v dolnej hranici 

zákonom stanovenej sadzby. 

 

 V zmysle § 23 ods. 6 zákona č. 78/2012 Z. z. sa pri určení výšky pokuty sa prihliada 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie 

povinností podľa tohto zákona. 

 

 Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej 

v  § 7 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) a § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z. v kontexte 

s vyššie uvedenými kritériami pre určenie výšky pokuty. Účastník konania sa dopustil 

porušenia zákona tým, že prostredníctvom prevádzky Rôzny tovar HAPPY CENTURY, s.r.o., 

M. R. Štefánika 6840, Trenčín, sprístupnil na trhu 7 druhov hračiek v celkovej hodnote 183,80 

EUR, ktoré neboli označené vyššie špecifikovanými povinnými údajmi. Účastník konania sa 

taktiež dopustil porušenia zákona tým, že na základe opakovanej požiadavky Inšpektorátu SOI 

nepredložil k vyššie uvádzaným 7 druhom hračiek ES Vyhlásenie o zhode. Správny orgán 

prihliadol najmä na stupeň závažnosti protiprávneho konania a s tým spojené možné následky. 

Iný správny delikt podľa § 7 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 

78/2012 Z. z. sa radí medzi ohrozovacie delikty, to znamená, že na naplnenie znakov skutkovej 

podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho následku, postačuje riziko jeho vzniku. Vyššie 

špecifikované nedostatky považuje správny orgán za závažné (najmä pokiaľ ide o absenciu 

označenia predmetných hračiek označením CE a bezpečnostnými upozorneniami v štátnom 

jazyku a nepredloženie ES Vyhlásenia o zhode), nakoľko účastník konania ohrozil právom 

chránený záujem na ochrane zdravia maloletej osoby, ktorá je predpokladaným používateľom 

hračky, sprístupňovanej na trhu. 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 

v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 22.06.2022 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 § 23 ods. 6 zákona č. 

78/2012 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 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061639
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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. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 5, 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: V/0032/03/2022                                                                         Dňa  16.09.2022 

 

 

 

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

príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. c), § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona 

číslo 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa § 24 ods. 1 

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

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

konaní v znení neskorších predpisov 

 

 

                                           u  k  l  a  d  á  
 

 

účastníkovi konania   RONG RONG s. r. o.  

sídlo      811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slávičie údolie 10 

IČO       51 277 689  
  
pre porušenie povinnosti zistené inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 

sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej aj ako „inšpektori SOI“) pri kontrole vykonanej 

dňa 29.06.2022 a dňa 08.07.2022 v prevádzkovej jednotke Obchod „RONG RONG“, Námestie 

Ľ. Štúra 9/9, Bánovce nad Bebravou zameranej na došetrenie nebezpečných výrobkov so 

sortimentom bižutérie, ktorých vzorky odobrali inšpektori SOI pri kontrole vykonanej dňa 

25.04.2022 vykonanej v predmetnej prevádzke za prítomnosti konateľa spoločnosti RONG 

RONG s. r. o. Prevádzkovateľom uvedenej prevádzky a predávajúcim kontrolovaných druhov 

výrobkov je spoločnosť RONG RONG s. r. o. so sídlom 811 02 Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto, Slávičie údolie 10 (ďalej aj ako „účastník konania“), a to: 

 

- pre porušenie povinnosti ponúkať a predávať iba bezpečné výrobky, nakoľko inšpektori 

SOI v čase kontroly dňa 25.04.2022  odobrali v prevádzke Obchod „RONG RONG“, 

Námestie Ľ. Štúra 9/9, Bánovce nad Bebravou za prítomnosti konateľa účastníka 

konania vzorky troch  druhov výrobkov, a to 4 páry Zapichovacie náušnice 

s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481 á 2,50 EUR; 4 páry  

Zapichovacie náušnice hladké v tvare kruhu, farba strieborná, ITEM No.: 2523;  2 kusy 

Náramok SZ-2.5, farba strieborná, pričom  

-podľa Protokolu o skúške č. 59/2022 vydanom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., 

skúšobné laboratóriá akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-

068, Rybníky 954, 011 68 Žilina dňa 15.06.2022 nespĺňa vzorka výrobku Zapichovacie 

náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481 požiadavky 

Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení 

chemikálií (REACH), prílohy XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh 

a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenie obsahu 

olova, niklu a kadmia) z dôvodu, že obsahuje nadlimitné hodnoty niklu, keď skúšaná 



 

vzorka výrobku obsahuje 1,407 μg/cm2/týždeň abrazívneho niklu, keď limitný obsah 

niklu v predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší je menej ako 0,2 

μg/cm2/týždeň a limitný obsah niklu vo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý 

kontakt s pokožkou (náušnice, náhrdelníky, náramky a retiazky) je menej ako 0,5 

μg/cm2/týždeň a 

- podľa Protokolu o skúške č. 61/2022 vydanom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., 

skúšobné laboratóriá akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-

068, Rybníky 954, 011 68 Žilina dňa 15.06.2022 nespĺňa vzorka výrobku Náramok SZ-

2.5, farba strieborná požiadavky Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), prílohy XVII – obmedzenia 

výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov 

a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu a kadmia) z dôvodu, že obsahuje 

nadlimitné hodnoty niklu, keď skúšaná vzorka výrobku obsahuje 0,603 μg/cm2/týždeň 

abrazívneho niklu, keď limitný obsah niklu v predmetoch, ktoré sa vkladajú do 

prepichnutých uší je menej ako 0,2 μg/cm2/týždeň a limitný obsah niklu vo výrobkoch 

určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou (náušnice, náhrdelníky, náramky 

a retiazky) je menej ako 0,5 μg/cm2/týždeň,  

a teda výrobky Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM 

No.: 2481 a Náramok SZ-2.5, farba strieborná sú nebezpečnými výrobkami v zmysle § 

2 písm. h) 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, ktoré 

predstavujú pre spotrebiteľa vážne riziko poškodenia zdravia. Účastníkovi konania bolo 

v zmysle predložených nadobúdacích dokladov hospodárskym subjektom New Tex, s. 

r. o. so sídlom 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Záhradnícka 5847/62 

dodaných celkom 12 párov výrobku Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare 

kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481, z ktorých 5 párov bolo odpredaných spotrebiteľom 

a hospodárskym subjektom S&Y s.r.o. so sídlom 831 04 Bratislava - mestská časť Nové 

Mesto, Stará Vajnorská 19 bolo účastníkovi konania dodaných celkom 5 kusov výrobku 

Náramok SZ-2.5, farba strieborná, z ktorých boli 3 kusy odpredané spotrebiteľom, čím 

došlo k porušeniu  § 6 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,- EUR   slovom   jedentisíc eur 

 

                                                                       

                                              O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 29.06.2022 a dňa 08.07.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej 

obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj (ďalej aj ako „inšpektori SOI“) 

kontrolu v prevádzkovej jednotke Obchod „RONG RONG“, Námestie Ľ. Štúra 9/9, Bánovce 

nad Bebravou zameranú na došetrenie nebezpečných výrobkov, ktorých vzorky odobrali 

inšpektori SOI pri kontrole dňa 25.04.2022 vykonanej v predmetnej prevádzke za prítomnosti 

konateľa spoločnosti RONG RONG s. r. o. Prevádzkovateľom uvedenej prevádzky 



 

a predávajúcim kontrolovaných druhov výrobkov je spoločnosť RONG RONG s. r. o. so sídlom 

811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slávičie údolie 10 (ďalej aj ako „účastník 

konania“).  

 

V čase kontroly dňa 25.04.2022 inšpektori SOI odobrali vzorku troch výrobkov, a to: 

 4 páry Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.:2481 

 4 páry Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba strieborná, ITEM 

No.:2523, 

 2 ks Náramok SZ-2.5, farba strieborná, 

 

Na odobrané výrobky boli vydané Potvrdenia o odbere vzorky s evidenčným číslom, 

a to: 

 

 Potvrdenie o odbere vzorky s evidenčným číslom 008/03/2022 pre Zapichovacie 

náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.:2481  

 Potvrdenie o odbere vzorky s evidenčným číslom 009/03/2022 pre Zapichovacie 

náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.:2523  

 Potvrdenie o odbere vzorky s evidenčným číslom 010/03/2022 pre Náramok SZ-2.5, 

farba strieborná.  

 

    Konateľ nepredložil v čase kontroly dňa 25.04.2022 ku kontrolovaným výrobkom 

nadobúdacie doklady. Nadobúdacie doklady k predmetným výrobkom zaslal dodatočne 

emailom dňa 01.05.2022.  

 

       Bezpečnosť výrobku posúdilo skúšobné laboratórium VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., 

akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-068, Rybníky 954, 011 68 Žilina 

a o  skúškach vydal dňa 15.06.2022 Protokol o skúškach č. 59/2022, č. 60/2022 a č. 61/2022 

(ďalej aj ako „Protokol o skúškach“) v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. 

 

Z výsledkov vykonaných skúšok vyplýva, že výrobok: 

 Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.:2481 

podľa Protokolu o skúškach č.59/2022 analyzovaný výrobok je v nesúlade 

s požiadavkami s Nariadením komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, 

uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov 

a výrobkov, 

 Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.:2523 

podľa Protokolu o skúškach č.60/2022 analyzovaný výrobok je v súlade 

s požiadavkami s Nariadením komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – obmedzenia výroby, 

uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov 

a výrobkov, 

 Náramok SZ-2.5, farba strieborná podľa Protokolu o skúškach č.61/2022 

analyzovaný výrobok je v nesúlade s požiadavkami s Nariadením komisie č. 

552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), príloha 



 

XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých 

nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov. 

 

Podľa Protokolu o skúške č. 59/2022 vydanom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., 

skúšobné laboratóriá akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-068, 

Rybníky 954, 011 68 Žilina dňa 15.06.2022 nespĺňa vzorka výrobku Zapichovacie náušnice 

s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481 požiadavky Nariadenia komisie č. 

552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), prílohy XVII – 

obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov 

a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu a kadmia) z dôvodu, že obsahuje nadlimitné 

hodnoty niklu, keď skúšaná vzorka výrobku obsahuje 1,407 μg/cm2/týždeň abrazívneho niklu, 

keď limitný obsah niklu v predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší je menej ako 0,2 

μg/cm2/týždeň a limitný obsah niklu vo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt 

s pokožkou (náušnice, náhrdelníky, náramky a retiazky) je menej ako 0,5 μg/cm2/týždeň a 

podľa Protokolu o skúške č. 61/2022 vydanom VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., skúšobné 

laboratóriá akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-068, Rybníky 954, 

011 68 Žilina dňa 15.06.2022 nespĺňa vzorka výrobku Náramok SZ-2.5, farba strieborná 

požiadavky Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií 

(REACH), prílohy XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých 

nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu a kadmia) 

z dôvodu, že obsahuje nadlimitné hodnoty niklu, keď skúšaná vzorka výrobku obsahuje 0,603 

μg/cm2/týždeň abrazívneho niklu, keď limitný obsah niklu v predmetoch, ktoré sa vkladajú do 

prepichnutých uší je menej ako 0,2 μg/cm2/týždeň a limitný obsah niklu vo výrobkoch určených 

na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou (náušnice, náhrdelníky, náramky a retiazky) je menej 

ako 0,5 μg/cm2/týždeň. 

Výrobky Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 

2481 a Náramok SZ-2.5, farba strieborná sú nebezpečnými výrobkami v zmysle § 2 písm. h) 

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, ktoré predstavujú pre spotrebiteľa 

vážne riziko poškodenia zdravia. Účastníkovi konania bolo v zmysle predložených 

nadobúdacích dokladov hospodárskym subjektom New Tex, s. r. o. so sídlom 821 08 Bratislava 

– mestská časť Ružinov, Záhradnícka 5847/62 dodaných celkom 12 párov výrobku 

Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481, z ktorých 5 

párov bolo odpredaných spotrebiteľom a hospodárskym subjektom S&Y s.r.o. so sídlom 831 

04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 19 bolo účastníkovi konania 

dodaných celkom 5 kusov výrobku Náramok SZ-2.5, farba strieborná, z ktorých boli 3 kusy 

odpredané spotrebiteľom 

 

    Uvedené druhy výrobkov predstavujú pre spotrebiteľa riziko poškodenia zdravia, preto 

je nebezpečným výrobkom.  

 

       Podľa § 2 písm. g) 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 

ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) bezpečným výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý za bežných 

alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje 

po dobu určenú výrobcom  alebo po dobu  obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre 

spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa  vzhľadom na bezpečnosť 



 

a ochranu zdravia len minimálne  nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá  

požiadavkám podľa osobitného predpisu.   

 

        Podľa § 2 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý 

nespĺňa  požiadavky uvedené v § 2 písmene g) citovaného zákona. 

                

       Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil zákonom stanovenú povinnosť 

ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, čím porušil  § 6 ods. 1  zák. č.  250/2007 Z. z. 

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. má povinnosti uložené v odsekoch 1,2,3 a 5 (§ 6 

zákona č. 250/2007 Z. z.) rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ.  

 

 Za účelom odovzdania Protokolu o skúškach a oboznámenia účastníka konania 

s výsledkami skúšok na odobratých vzorkách výrobkov vykonali inšpektori SOI dňa 

29.06.2022 kontrolu v prevádzke Obchod „RONG RONG“, Námestie Ľ. Štúra 9/9, Bánovce 

nad Bebravou, ktorej predmetom bolo oboznámenie účastníka konania s výsledkami 

vykonaných skúšok v zmysle Protokolu o skúškach č. č. 59/2022, č. 60/2022 a č. 61/2022 

vyhotovených dňa 15.06.2022 na predmetných vzorkách výrobku, pričom uvedený druh 

výrobku Zapichovacie náušnice s kamienkami v tvare kruhu, farba zlatá, ITEM No.: 2481 a 

Náramok SZ-2.5, farba strieborná nevyhoveli technickým požiadavkám v zmysle požiadavky 

Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), 

prílohy XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných  

látok, prípravkov a výrobkov (stanovenie obsahu olova, niklu a kadmia) a sú nebezpečným 

výrobkom z dôvodu, že predstavuje nebezpečenstvo poškodenia zdravia spotrebiteľov.  

 

         Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 25.04.2022 

uviedol, že súhlasí. 

 

           Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 01.05.2022 zaslal nadobúdacie doklady 

k predmetným vzorkám a zároveň zaslal informácie o odpredaných kusoch, skladových 

zásobách a odobratých vzorkách, a to vzorka č. 1 – 5 ks odpredaných – 3 ks skladové zásoby -  

4 ks odobraté vzorky; vzorka č.2 - 3 ks odpredaných – 5 ks skladové zásoby -  4 ks odobraté 

vzorky; vzorka č.3 - 3 ks odpredaných – 0 ks skladové zásoby -  2 ks odobraté vzorky.  

 

           Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 02.08.2022 uviedol, že počet stiahnutých 

kusov predmetných výrobkov od spotrebiteľa je 0 a spoločnosť neeviduje žiadne zranenia a ani 

úrazy z predmetných výrobkov.  

 

            Na základe zistenia nedostatku a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo 

účastníkovi konania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 

zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 19.08.2022, ktoré účastník konania 

prevzal dňa 19.08.2022. 

 

     V oznámení o začatí správneho konania zo dňa 12.08.2022 bolo nesprávne uvedené tvrdenie 

v znení: „Účastník konania je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu na 

internetovej stránke https://www.timeforyou.sk“, pričom účastník konania nie je 

prevádzkovateľom internetového obchodu na internetovej stránke https://www.timeforyou.sk. 

Správny orgán posúdil uvedenú chybu ako zrejmú chybu v písaní, ktorú odstránil v tomto 

rozhodnutí. 

 

http://www.slovensko.sk/
https://www.timeforyou.sk/


 

          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 vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. 

Nakoľko účastník konania svoje právo vyjadriť sa v určenej lehote k dôvodom konania 

nevyužil, bolo 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 zistenie nedostatku 

nespochybnil právne relevantným spôsobom.  

Správny orgán vzal do úvahy, že účastník konania ponúkal a predával 2 druhy 

výrobkov, ktoré boli na základe vykonaných skúšok vyhlásené za nebezpečné. Správny orgán 

si dovoľuje v nadväznosti na vyjadrenie účastníka konania zo dňa 02.08.2022 uviesť, že 

konaním účastníka konania bol porušený zákon č. 250/2007 Z. z., pričom porušenie povinnosti 

predávajúceho podľa tohto zákona sa poníma ako správny delikt. 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, pričom je potrebné  

zdôrazniť, že z hľadiska závažnosti protiprávneho konania považuje správny orgán ponuku 

a predaj nebezpečného výrobku za závažný nedostatok. Závažnosť protiprávneho konania 

vyplýva z tej skutočnosti, že uvedené druhy výrobkov nevyhoveli požiadavkám Nariadením 

komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), príloha XVII – 

obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov 

a výrobkov. Je potrebné zdôrazniť, 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 (ďalej ako „zákon č. 128/2002 Z. z.“), nie je okolnosťou 

zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. V zmysle § 7 ods. 2 

zákona č. 128/2002 Z. z. je kontrolovaná osoba povinná umožniť inšpektorom a prizvaným 

osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do 

iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov, pričom v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 

128/2002 Z. z. môže  uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon 

kontroly, poriadkovú pokutu až do výšky 1659,69 EUR, a to aj opakovane. Z uvedených 

ustanovení zákona č. 128/2002 Z. z. teda vyplýva, že povinnosť účastníka konania ako 

kontrolovanej osoby poskytnúť pri kontrole potrebnú súčinnosť vyplýva priamo zo zákona 

a nie je okolnosťou, ktorá by mala vplyv na vyvodenie zodpovednosti za zistené nedostatky 

proti účastníkovi konania v správnom konaní.  

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

ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právny predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako 

stav protiprávny. 

 

 V zmysle § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúcim 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.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uloží orgán dozoru za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v 

oblasti ochrany spotrebiteľa  výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe 



 

podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 

mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Nakoľko zo strany 

účastníka konania išlo o prvé (nie opakované) porušenie povinnosti počas 12 mesiacov, 

zohľadnil správny orgán uvedenú skutočnosť v prospech účastníka konania. 

 

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

najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky 

porušenia povinnosti.   

 

    Správny orgán je toho názoru, že predmetné druhy výrobkov predstavujú 

nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí a ich ponechaním v priamej ponuke na predaj  

a predajom mohlo dôjsť k ujme na zdraví spotrebiteľov, čím bolo porušené právo spotrebiteľa 

garantované mu v § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to právo na ochranu zdravia.  

 

 

       Správny orgán vzal do úvahy objektívnu zodpovednosť účastníka konania vyplývajúcu 

zo zákona. Z hľadiska charakteru protiprávneho konania správny orgán neposudzuje, či išlo 

o úmyselné protiprávne konanie alebo o nedbanlivostné konanie. Následkom protiprávneho 

konania je ohrozenie práv spotrebiteľa  chránených zákonom.    

 

      K povinnostiam účastníka konania patrí povinnosť predávajúceho ponúkať a predávať 

iba bezpečné výrobky. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej v dňoch 25.04.2022, 

29.06.2022 a 08.07.2021, 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 

až do výšky 66 400 EUR, bola uložená  na základe správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, 

a to blízko dolnej hranice ustanovenej zákonom. 

 Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na porušenie povinnosti ustanovenej 

v § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. v kontexte s vyššie uvedenými kritériami pre určenie 

výšky pokuty. Účastník konania sa dopustil porušenia zákona tým, že ponúkal na predaj 

nebezpečný druh výrobku.  

 

Správny orgán pri správnej úvahe ohľadne určenia výšky pokuty prihliadol najmä na 

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky protiprávneho konania. Iný 

správny delikt v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. sa radí medzi ohrozovacie delikty, 

to znamená, že na naplnenie znakov skutkovej podstaty sa nevyžaduje vznik protiprávneho 

následku, postačuje riziko jeho vzniku. Vyššie špecifikovaný nedostatok považuje správny 

orgán za závažný, nakoľko účastník konania ohrozil právom chránený záujem na ochrane 

zdravia spotrebiteľov. Správny orgán pritom zdôrazňuje, že právo na ochranu života a zdravia 

je nutné považovať za najvýznamnejšie z ľudských práv, a aj preto je na jeho ochrane 

celospoločenský záujem. 

 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 

v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 29.06.2022, z kontroly vykonanej dňa 

25.04.2022 za účelom odberu vzorky výrobku a došetrenia predmetnej kontroly zo dňa 

08.07.2022 vykonanej v  prevádzkovej jednotke Obchod „RONG RONG“, Námestie Ľ. Štúra 

9/9, Bánovce nad Bebravou ako aj vyjadrením účastníka, ako aj dokladmi a informáciami 

predloženými účastníkom 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. 

 

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. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 5, 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. 
 

 

 


