
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

Číslo: P/0619/02/2017                                                                              Dňa: 24.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno: FECH s. r. o. 

sídlo: 197, Trakovice 919 33 

IČO:  44 421 371 

 

 

pre porušenie: 

 

1. povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o miere 
v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 06.10.2017 bolo 

v prevádzkarni Zdvíhacia a manipulačná technika, Trakovice 197 zistené, že 

v prevádzkarni sa nachádzalo drevené dĺžkové meradlo s neplatným úradným 

overením z roku 2014, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali 

výrobky odpredávané na dĺžku (15 druhov lán); 

 

2. povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

06.10.2017 bolo v prevádzkarni Zdvíhacia a manipulačná technika, Trakovice 197 

zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali 

informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

 

3. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť 
v zmysle § 14 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 06.10.2017 bolo v prevádzkarni 

Zdvíhacia a manipulačná technika, Trakovice 197 zistené, že 30 druhov výrobkov 
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(svorka lanová DIN 741 Ø 15, svorka lanová DIN 741 Ø 16, svorka lanová DIN 741 

Ø 19, svorka lanová DIN 741 Ø 5, svorka lanová DIN 741 Ø 6, svorka lanová DIN 

741 Ø 8, svorka lanová DIN 741 Ø 10, zdvíhací pás EAD 2000 kg 2 m 7:1, zdvíhací 

pás EAD 2000 kg 1 m 7:1, zdvíhací pás EAD 2000 kg 3 m 7:1, zdvíhací pás EAD 

2000 kg 4 m 7:1, zdvíhací pás EAD 1000 kg 6 m 7:1, zdvíhací pás EAD 1000 kg 5 

m 7:1, zdvíhací pás EAD 1000 kg 4 m 7:1, zdvíhací pás EAD 1000 kg 3 m 7:1, 

zdvíhací pás EAD 1000 kg 2 m 7:1, zdvíhací pás EAD 1000 kg 1 m 7:1, PA šnúra 

vlek. ZENITH červená 5 m, Gumolano 8 mm, J/PP lano 20 mm, textilné lano PPV 

16 pr. D 10 mm, lano P00503 d 10 mm, textilné lano PPV Kružberk 6 mm, textilné 

lano PPV Kružberk 8 mm, textilné lano PPV Kružberk 10 mm, textilné lano PPV 

Kružberk 14 mm, PP lano st. 3pr. Modré 14 mm, J/PP lano st. 4pr. 30 mm, PPV lano 

pl. s jadr. 40pr. 10 mm, Prof. PPV lano Kružberk 10 mm) nebolo označených 

predajnou cenou,  

 

 

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 

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 400 € (slovom: štyristo eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 06190217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 06.10.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Zdvíhacia a manipulačná technika, Trakovice 197, ktorú 

v zmysle § 2 písm. b) 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 o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 30 druhov 

výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania 

porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou 

alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia predajnej ceny: 

1. svorka lanová DIN 741 Ø 15,  

2. svorka lanová DIN 741 Ø 16,  

3. svorka lanová DIN 741 Ø 19,  

4. svorka lanová DIN 741 Ø 5,  

5. svorka lanová DIN 741 Ø 6,  

6. svorka lanová DIN 741 Ø 8,  
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7. svorka lanová DIN 741 Ø 10,  

8. zdvíhací pás EAD 2000 kg 2 m 7:1,  

9. zdvíhací pás EAD 2000 kg 1 m 7:1,  

10. zdvíhací pás EAD 2000 kg 3 m 7:1,  

11. zdvíhací pás EAD 2000 kg 4 m 7:1,  

12. zdvíhací pás EAD 1000 kg 6 m 7:1,  

13. zdvíhací pás EAD 1000 kg 5 m 7:1,  

14. zdvíhací pás EAD 1000 kg 4 m 7:1,  

15. zdvíhací pás EAD 1000 kg 3 m 7:1,  

16. zdvíhací pás EAD 1000 kg 2 m 7:1,  

17. zdvíhací pás EAD 1000 kg 1 m 7:1,  

18. PA šnúra vlek. ZENITH červená 5 m,  

19. Gumolano 8 mm,  

20. J/PP lano 20 mm,  

21. textilné lano PPV 16 pr. D 10 mm,  

22. lano P00503 d 10 mm, textilné  

23. lano PPV Kružberk 6 mm,  

24. textilné lano PPV Kružberk 8 mm,  

25. textilné lano PPV Kružberk 10 mm,  

26. textilné lano PPV Kružberk 14 mm,  

27. PP lano st. 3pr. Modré 14 mm,  

28. J/PP lano st. 4pr. 30 mm,  

29. PPV lano pl. s jadr. 40pr. 10 mm,  

30. Prof. PPV lano Kružberk 10 mm. 

 

Taktiež bolo zistené, že v prevádzkarni sa nachádzalo drevené dĺžkové meradlo s neplatným 

úradným overením z roku 2014, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali 

výrobky odpredávané na dĺžku (15 druhov lán). Bez úradne overeného dĺžkového meradla 

si nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli predané v takej dĺžke, akú 

deklaruje predávajúci. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o miere. 

 

Na základe kontrolného zistenia, že v predmetnej prevádzkarni sa nachádzalo v používaní 

dĺžkové meradlo s neplatným úradným overením, bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým 

sa jeho ďalšie používanie až do doby odstránenia nedostatku zakázalo. 

 

V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení 

neskorších predpisov je čas platnosti overenia materializovanej dĺžkovej miery z iných ako 

kovových materiálov 2 roky. 

 

Zároveň bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
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Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 06.10.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Trakovice 197, prevzal konateľ účastníka konania, ktorý 

bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

11.12.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 28.12.2017. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že zistené nedostatky okamžite odstránia.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 31.12.2017 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania opätovne uvádza, že predmetné 

nedostatky boli odstránené overením dĺžkového meradla, zabezpečením oznamu 

o alternatívnom riešení sporov a doplnením chýbajúcich cien. Ako dôvod vzniku 

nedostatkov uvádza nedostatok času pre pracovnú vyťaženosť. Zároveň sa zaväzuje 

zabezpečiť, aby sa podobné nedostatky v budúcnosti neopakovali.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, 

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre 

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatkov hodnotí 

ako subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená 

skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane 

spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase 

kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je skutočnosť, že 

bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti 

priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán 

nepreukazuje úmysel v konaní. 

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o miere, povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. 
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o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a povinnosti 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou 

alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. 

 

Neumožnením prekontrolovania si údajov o miere na platne overenom dĺžkovom meradle 

boli poškodené práva spotrebiteľa na riadne a úplné informovanie v zmysle príslušných 

ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Bez úradne overeného dĺžkového meradla si 

nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli predané v takej dĺžke, akú deklaruje 

predávajúci. 

 

Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné 

informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane 

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri posudzovaní výšky 

pokuty bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným z hlavných 

kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov 

a poskytovaných služieb.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania nesplnil 

uloženú povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. 

o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorou 

zákonodarca zabezpečil vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispel k riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu tým, že zabezpečil, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu 

s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý vykonáva nezávislé, 

nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia 

spotrebiteľských sporov. Predmetný právny predpis tiež prispel k vysokej právnej istote tak 

spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri 

alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo 

spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom 

alternatívneho riešenia sporov. Predmetný zákon tiež ustanovuje požiadavky na zápis 

právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti 

subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym riešením 

sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  
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Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: W/0602/02/2017                                                                            Dňa: 24.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa 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, 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

obchodné meno:  Silvia Cingelová 

miesto podnikania: 92203 Vrbové, Gen. M.R.Štefánika 18/10 

IČO:  40199576 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi: 

 

a) sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo 

je na hračke umiestnené nesprávne 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Hračky, keramika, darčeky, Nám. Slobody 

497/2, Vrbové zistené, že na 3 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget 

Spinner á 6 €, 7 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 3 ks detský mobil 

Phone toys á 5,60 €) chýbalo označenie CE; 
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b) 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. 

b) 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, nakoľko pri 

kontrole vykonanej dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Hračky, keramika, darčeky, 

Nám. Slobody 497/2, Vrbové zistené, že na 2 druhoch výrobkov (3 ks detský mobil 

Phone toys á 5,60 €, 10 ks Lego set Heroes Assemble á 3,20 €) nebolo bezpečnostné 

upozornenie o nevhodnosti pre deti do 3 rokov uvedené v štátnom jazyku; 

 

c) sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 

písm. i) [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 dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) [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] v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Hračky, keramika, darčeky, Nám. Slobody 

497/2, Vrbové zistené, že: 

- na 3 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget 

Spinner á 6,50 €) nebolo uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky; 

- na 5 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget 

Spinner á 6,50 €, 3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €, 10 ks Lego set Heroes 

Assemble á 3,20 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 5 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget 

Spinner á 6,50 €, 3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €, 10 ks Lego set Heroes 

Assemble á 3,20 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka, 

sídlo alebo miesto podnikania  dovozcu alebo adresa, na ktorej je ho možné 

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

 

podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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 

 

p o k u t u 
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vo výške: 500 € (slovom: päťsto eur), 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 06020217. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 29.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v zmysle 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, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 len zákon o bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni 

Hračky, keramika, darčeky, Nám. Slobody 497/2, Vrbové, ktorú prevádzkoval účastník 

konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že na 3 druhoch 

výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks antistresové točítko Widget 

Spinner á 6 €, 3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €) chýbalo označenie CE. Uvedeným 

konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti 

hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené 

označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne. 

 

Taktiež bolo zistené, že na 2 druhoch výrobkov (3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €, 10 

ks Lego set Heroes Assemble á 3,20 €) nebolo bezpečnostné upozornenie o nevhodnosti pre 

deti do 3 rokov uvedené v štátnom jazyku. Uvedeným konaním účastník konania ako 

distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje 

sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné 

pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. 

 

Zároveň bolo zistené, že: 

- na 3 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget Spinner 

á 6,50 €) nebolo uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo 

iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky; 

- na 5 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget Spinner 

á 6,50 €, 3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €, 10 ks Lego set Heroes Assemble á 

3,20 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka a sídlo výrobcu, 

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

sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 5 druhoch výrobkov (8 ks antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 7 ks 

antistresové točítko Widget Spinner á 6 €, 5 ks antistresové točítko Widget Spinner 

á 6,50 €, 3 ks detský mobil Phone toys á 5,60 €, 10 ks Lego set Heroes Assemble á 

3,20 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

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

so sídlom alebo miestom podnikania. 
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Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti 

hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 5 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

171,30 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa 

ich ďalší predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 29.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Nám. Slobody 497/2, Vrbové, prevzal poverený zástupca 

účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

19.12.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktoré účastník konania prevzal dňa 27.12.2017. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá podnikateľke.  

 

Vo vyjadrení v liste tvoriacom prílohu e-mailu zo dňa 06.10.2017 účastník konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname 

uvádza, že budú odstránené doplnením chýbajúcich údajov.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 02.01.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádza, že všetok nevyhovujúci tovar bol 

z predajne stiahnutý a použitý na recykláciu.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, 

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre 

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na skutočnosť, či sa 
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jednalo o opakované porušenie zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, sprístupniť hračku na 

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

v štátnom jazyku a zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, 

o spôsobe používania a nebezpečenstve v štátnom jazyku. Podľa názoru správneho orgánu 

je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním zdravia a majetku spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií 

a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Taktiež bola zohľadnená skutočnosť, že sa 

jednalo o výrobky určené pre deti.  

 

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, ktorú nemožno 

považovať za zanedbateľnú.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

V zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek 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. 4 zákona o bezpečnosti hračiek 

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 v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Správny orgán má 

za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako 

aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou 

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Pokuta bola 

uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností kumulatívnym 

spôsobom.  

 

Poučenie:  
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Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: W/0601/02/2017                                                                           Dňa: 26.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  Palatín company s.r.o. 

sídlo: Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04 

IČO:  35 978 066 

 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi: 

 

d) sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo 

je na hračke umiestnené nesprávne 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Čínsky supermarket Palatín, Hlavná 951, 

Galanta zistené, že na 1 druhu výrobku (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ 

á 6,90 €) chýbalo označenie CE; 

 

e) 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. 

b) 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, nakoľko pri 

kontrole vykonanej dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Čínsky supermarket Palatín, 

Hlavná 951, Galanta zistené, že na 3 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA 

PUZZLE MATS“ á 6,90 €, 2 ks Sada náradia „LS SET“ zn. HUABIAO TOYS á 3 

€, 4 ks Sada plastového náradia zn. KOS GROUP – rôzne druhy á 3 €) chýbala 
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špecifikácia nebezpečenstva vyplývajúca z vekového obmedzenia a na 2 druhoch 

výrobkov (12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 2 €, 30 ks 

hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER SPIN GEAR á 2 €) nebola špecifikácia 

nebezpečenstva vyplývajúca z vekového obmedzenia uvedená v štátnom jazyku; 

 

f) sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 

písm. i) [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 dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) [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] v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 29.09.2017 bolo v prevádzkarni Čínsky supermarket Palatín, Hlavná 951, 

Galanta zistené, že: 

- na 1 druhu výrobku (12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER 

POWER á 2 €) nebolo uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky; 

- na 4 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ á 6,90 

€, 12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 2 €, 30 ks 

hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER SPIN GEAR á 2 €, 4 ks Sada 

plastového náradia zn. KOS GROUP – rôzne druhy á 3 €) nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka a sídlo výrobcu, miesto podnikania 

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

alebo miestom podnikania; 

- na 3 druhoch výrobkov (5 ks Plastové auto zn. TOYS á 2 €, 2 ks Sada 

kuchynských riadov APPLIANCES á 7,50 €, 2 ks Plastové stavené auto zn. 

TRUCK á 5,50 €) nebolo uvedené sídlo výrobcu, miesto podnikania alebo 

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

miestom podnikania; 

- na 6 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ á 6,90 

€, 5 ks Plastové auto zn. TOYS á 2 €, 2 ks Sada kuchynských riadov 

APPLIANCES á 7,50 €, 12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER 

POWER á 2 €, 30 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER SPIN GEAR 

á 2 €, 4 ks Sada plastového náradia zn. KOS GROUP – rôzne druhy á 3 €) 

nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

podnikania  dovozcu alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 

 

podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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 
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p o k u t u 
 

 

vo výške: 500 € (slovom: päťsto eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 06010217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 29.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v zmysle 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, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 len zákon o bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni Čínsky 

supermarket Palatín, Hlavná 951, Galanta, ktorú prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že na 1 druhu 

výrobku (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ á 6,90 €) chýbalo označenie CE. 

Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne. 

 

Taktiež bolo zistené, že na 3 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ 

á 6,90 €, 2 ks Sada náradia „LS SET“ zn. HUABIAO TOYS á 3 €, 4 ks Sada plastového 

náradia zn. KOS GROUP – rôzne druhy á 3 €) chýbala špecifikácia nebezpečenstva 

vyplývajúca z vekového obmedzenia a na 2 druhoch výrobkov (12 ks hračka na točenie 

„vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 2 €, 30 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER 

SPIN GEAR á 2 €) nebola špecifikácia nebezpečenstva vyplývajúca z vekového obmedzenia 

uvedená v štátnom jazyku. Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 

ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, 

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

jazyku. 

 

Zároveň bolo zistené, že: 

- na 1 druhu výrobku (12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 

2 €) nebolo uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky; 

- na 4 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ á 6,90 €, 12 ks 

hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 2 €, 30 ks hračka na točenie 

„vĺčik“ Blejd zn. SUPER SPIN GEAR á 2 €, 4 ks Sada plastového náradia zn. KOS 

GROUP – rôzne druhy á 3 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 
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- na 3 druhoch výrobkov (5 ks Plastové auto zn. TOYS á 2 €, 2 ks Sada kuchynských 

riadov APPLIANCES á 7,50 €, 2 ks Plastové stavené auto zn. TRUCK á 5,50 €) 

nebolo uvedené sídlo výrobcu, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 6 druhoch výrobkov (1 ks Penové puzzle „EVA PUZZLE MATS“ á 6,90 €, 5 ks 

Plastové auto zn. TOYS á 2 €, 2 ks Sada kuchynských riadov APPLIANCES á 

7,50 €, 12 ks hračka na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER POWER á 2 €, 30 ks hračka 

na točenie „vĺčik“ Blejd zn. SUPER SPIN GEAR á 2 €, 4 ks Sada plastového náradia 

zn. KOS GROUP – rôzne druhy á 3 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania  dovozcu alebo adresa, na ktorej je 

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

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti 

hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 8 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

144,90 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa 

ich ďalší predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 29.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hlavná 951, Galanta, prevzal konateľ účastníka konania, 

ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

19.12.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktoré účastník konania prevzal dňa 29.12.2017. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania 

možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že nedostatky odstránia.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď prísľub odstránenia zistených nedostatkov hodnotíme 

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného 
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trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie 

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na skutočnosť, či sa 

jednalo o opakované porušenie zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, sprístupniť hračku na 

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

v štátnom jazyku a zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, 

o spôsobe používania a nebezpečenstve v štátnom jazyku. Podľa názoru správneho orgánu 

je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním zdravia a majetku spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií 

a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Taktiež bola zohľadnená skutočnosť, že sa 

jednalo o výrobky určené pre deti.  

 

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, ktorú nemožno 

považovať za zanedbateľnú.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

V zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek 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. 4 zákona o bezpečnosti hračiek 

sa horná hranica sadzby pokuty zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, 

splnomocnený zástupca alebo distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie 
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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 v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: W/0579/02/2017                                                                            Dňa: 24.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  Zuzana Fitosová 

miesto podnikania: 93201 Veľký Meder, Mateja Corvina 1643/14 

IČO:  37159259 

 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi: 

 

g) sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo 

je na hračke umiestnené nesprávne v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 
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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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 21.09.2017 bolo v prevádzkarni Darčeky, hračky ROBINO, Námestie Bélu 

Bartóka 3286/26, Veľký Meder zistené, že na 8 druhoch výrobkov (15 ks Loptičky 

rôzne druhy á 0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové 

farebné á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 ks 

Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta väčšia á 

2,75 €) chýbalo označenie CE a na 2 druhoch výrobkov (2 ks Sada pre dievča ružová 

a modrá á 3,30 €, 1 ks Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €) označenie CE nebolo v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti uvádzania výrobkov na trh; 

 

h) 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. 

b) 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, nakoľko pri 

kontrole vykonanej dňa 21.09.2017 bolo v prevádzkarni Darčeky, hračky ROBINO, 

Námestie Bélu Bartóka 3286/26, Veľký Meder zistené, že na 1 druhu výrobku (1 ks 

Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €) nebola špecifikácia nebezpečenstva vyplývajúca 

z vekového obmedzenia uvedená v štátnom jazyku; 

 

i) sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 

písm. i) [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 dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) [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] v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej 

dňa 21.09.2017 bolo v prevádzkarni Darčeky, hračky ROBINO, Námestie Bélu 

Bartóka 3286/26, Veľký Meder zistené, že: 

- na 9 druhoch výrobkov (1 ks Plastová bábika á 2,95 €, 15 ks Loptičky rôzne 

druhy á 0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové 

farebné á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 

ks Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta 

väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky; 

- na 10 druhoch výrobkov (1 ks Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €, 1 ks Plastové 

auto á 4,80 €, 15 ks Loptičky rôzne druhy á 0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne 

druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové farebné á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 

€, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 ks Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks 

Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené 
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obchodné meno alebo ochranná známka a sídlo výrobcu, miesto podnikania 

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

alebo miestom podnikania; 

- na 6 druhoch výrobkov (6 ks Plastové autíčko – bager á 1,20 €, 1 ks Plastový 

vojak á 1,35 €, 1 ks Hlavolam hadík á 4,30 €, 1 ks Kadernícka sada á 4,40 €, 

2 ks Sada pre dievča ružová a modrá á 3,30 €, 1 ks Plastová bábika á 2,95 €) 

nebolo uvedené sídlo výrobcu, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je 

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

- na 11 druhoch výrobkov (1 ks Plastová bábika á 2,95 €, 1 ks Vtipná maska 

pre dieťa á 2,10 €, 1 ks Plastové auto á 4,80 €, 15 ks Loptičky rôzne druhy á 

0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové farebné 

á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 ks 

Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta 

väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka, 

sídlo alebo miesto podnikania dovozcu alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 3 druhoch výrobkov (6 ks Plastové autíčko – bager á 1,20 €, 1 ks Plastový 

vojak á 1,35 €, 1 ks Hlavolam hadík á 4,30 €) nebolo uvedené sídlo dovozcu, 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 

 

podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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 

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 500 € (slovom: päťsto eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05790217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 21.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v zmysle 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, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 len zákon o bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni 

Darčeky, hračky ROBINO, Námestie Bélu Bartóka 3286/26, Veľký Meder, ktorú 

prevádzkoval účastník konania. 
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Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že na 8 druhoch 

výrobkov (15 ks Loptičky rôzne druhy á 0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks 

Loptičky futbalové farebné á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 

€, 7 ks Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta väčšia á 

2,75 €) chýbalo označenie CE a na 2 druhoch výrobkov (2 ks Sada pre dievča ružová a modrá 

á 3,30 €, 1 ks Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €) označenie CE nebolo v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky 

akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti uvádzania výrobkov na trh. Uvedeným 

konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti 

hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené 

označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne. 

 

Taktiež bolo zistené, že na 1 druhu výrobku (1 ks Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €) nebola 

špecifikácia nebezpečenstva vyplývajúca z vekového obmedzenia uvedená v štátnom 

jazyku. Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou 

nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. 

 

Zároveň bolo zistené, že: 

- na 9 druhoch výrobkov (1 ks Plastová bábika á 2,95 €, 15 ks Loptičky rôzne druhy á 

0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové farebné á 0,90 €, 

5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 ks Loptičky s ostňami á 

0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené 

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

identifikáciu hračky; 

- na 10 druhoch výrobkov (1 ks Vtipná maska pre dieťa á 2,10 €, 1 ks Plastové auto á 

4,80 €, 15 ks Loptičky rôzne druhy á 0,90 €, 18 ks Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 

ks Loptičky futbalové farebné á 0,90 €, 5 ks Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky 

s ovocím á 0,95 €, 7 ks Loptičky s ostňami á 0,70 €, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 

€, 2 ks Lopta väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná 

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

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 6 druhoch výrobkov (6 ks Plastové autíčko – bager á 1,20 €, 1 ks Plastový vojak 

á 1,35 €, 1 ks Hlavolam hadík á 4,30 €, 1 ks Kadernícka sada á 4,40 €, 2 ks Sada pre 

dievča ružová a modrá á 3,30 €, 1 ks Plastová bábika á 2,95 €) nebolo uvedené sídlo 

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

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

- na 11 druhoch výrobkov (1 ks Plastová bábika á 2,95 €, 1 ks Vtipná maska pre dieťa 

á 2,10 €, 1 ks Plastové auto á 4,80 €, 15 ks Loptičky rôzne druhy á 0,90 €, 18 ks 

Loptičky rôzne druhy á 0,95 €, 8 ks Loptičky futbalové farebné á 0,90 €, 5 ks 

Loptičky á 1,55 €, 3 ks Loptičky s ovocím á 0,95 €, 7 ks Loptičky s ostňami á 0,70 

€, 6 ks Loptičky s ostňami á 0,50 €, 2 ks Lopta väčšia á 2,75 €) nebolo uvedené 

obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania  dovozcu 

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

miestom podnikania; 

- na 3 druhoch výrobkov (6 ks Plastové autíčko – bager á 1,20 €, 1 ks Plastový vojak 

á 1,35 €, 1 ks Hlavolam hadík á 4,30 €) nebolo uvedené sídlo dovozcu, miesto 

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

alebo miestom podnikania. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. c) zákona o bezpečnosti 

hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 
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§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 16 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

95,50 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich 

ďalší predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 21.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Námestie Bélu Bartóka 3286/26, Veľký Meder, prevzal 

poverený zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

19.12.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktoré účastník konania prevzal dňa 28.12.2017. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 29.09.2017 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že 

boli odstránené stiahnutím predmetných hračiek z predaja. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť, 

aby sa podobné nedostatky v budúcnosti neopakovali.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 31.12.2017 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania opätovne formuluje 

vyjadrenia uvedené v písomnosti zo dňa 29.09.2017.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, 

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre 

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na skutočnosť, či sa 

jednalo o opakované porušenie zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 
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umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, sprístupniť hračku na 

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

v štátnom jazyku a zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) [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 dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) 

[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]. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, 

o spôsobe používania a nebezpečenstve v štátnom jazyku. Podľa názoru správneho orgánu 

je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním zdravia a majetku spotrebiteľa 

v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných informácií 

a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Taktiež bola zohľadnená skutočnosť, že sa 

jednalo o výrobky určené pre deti.  

 

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, ktorú nemožno 

považovať za zanedbateľnú.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

V zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek 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. 4 zákona o bezpečnosti hračiek 

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 v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

Poučenie:  
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Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: P/0574/02/2017                                                                              Dňa: 26.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno: Pavel Filip - Rozličný tovar 

miesto podnikania: 90877 Borský Mikuláš, Štúrova 1479 

IČO:  34737561  

 

 

pre porušenie: 

 

1. povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o miere 
v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 20.09.2017 bolo 

v prevádzkarni Textil, textilná galantéria, metrový textil, Námestie slobody 847, 

Šaštín – Stráže zistené, že v prevádzkarni sa nachádzalo drevené dĺžkové meradlo 

s neplatným úradným overením zo dňa 16.01.2015, napriek tomu, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nachádzali výrobky, ktoré sa odpredávali na dĺžku (bytový textil, 

ozdobné látky, záclony, textilná galantéria); 

 

2. povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 
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20.09.2017 bolo v prevádzkarni Textil, textilná galantéria, metrový textil, Námestie 

slobody 847, Šaštín – Stráže zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred 

uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom 

informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase 

kontroly nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov; 

 

3. povinnosti podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie uvedené v § 10a až § 

12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 
v zmysle § 13 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 20.09.2017 bolo v prevádzkarni 

Textil, textilná galantéria, metrový textil, Námestie slobody 847, Šaštín – Stráže 

zistené, že na 17 druhoch výrobkov (1 ks Pánska košeľa zn. HEN XING á 7,50 €, 1 

ks Rifľové nohavice zn. Vimann jeans á 12,95 €, 1 ks Rifľové nohavice zn. YOU 

JOY á 6,50 €, 4 ks Pánske nohavice zn. Boyraz sports á 10,50 €, 1 ks Rifľové 

nohavice zn. HARPIA á 13,90 €, 7 ks Uterák froté á 2,50 €, 11 ks Osuška froté zn. 

Langhnayu á 4 €, 12 Rifľové nohavice zn. DROMEDAR á 15,50 €, 2 ks Rifľové 

nohavice zn. POPROSUS® á 15,50 €, Rifľové nohavice zn. RED PEPPER á 14,50 

€, 3 ks Rifľové nohavice zn. VIMANN á 15,50 €, 2 ks Pánske bermudy rifľové zn. 

NEW FEELING á 12,90 €, 3 ks Dámske tričko dlhý rukáv zn. Made in Italy á 11,50 

€, 6 ks Detská tepláková súprava zn. LINORA á 5,50 €, 1 ks Dámske tričko zn. YOU 

JOY á 3,45 €, 4 ks Detská tepláková súprava á 8,90 €, 6 ks Detská tepláková súprava 

zn. LINORA á 5,90 €) v celkovej hodnote 749,60 € nebolo materiálové zloženie 

výrobkov uvedené v štátnom jazyku; 

 

4. povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený 

názov výrobku v zmysle § 16 ods. 1 písm. d) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

20.09.2017 bolo v prevádzkarni Textil, textilná galantéria, metrový textil, Námestie 

slobody 847, Šaštín – Stráže zistené, že pri vykonaní kontrolného nákupu bol 

spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – vydaný doklad o kúpe, v ktorom neboli uvedené 

názvy zakúpených výrobkov, do kontrolného nákupu boli zakúpené výrobky: 1 ks 

umelý zips á 0,20 € a 4,80 m pruženka á 0,50 €/m, pričom na vydanom doklade 

o kúpe bolo u oboch výrobkoch uvedené „Galantéria“, 

 

 

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 

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 500 € (slovom: päťsto eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05740217. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 20.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Textil, textilná galantéria, metrový textil, Námestie 

slobody 847, Šaštín – Stráže, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 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 o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval 

účastník konania. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého boli zakúpené výrobky: 1 ks umelý zips á 0,20 € a 4,80 m pruženka á 0,50 

€/m. Poverený zástupca účastníka konania prítomný pri kontrole spotrebiteľovi – 

inšpektorovi SOI – vydal doklad o kúpe, v ktorom neboli uvedené názvy zakúpených 

výrobkov. Oba odpredané výrobky boli označené ako „Galantéria“. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom 

je uvedený názov výrobku.  

 

Pri kontrole plnenia informačných povinností na výrobkoch umiestnených v ponuke pre 

spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 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 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení bolo zistené, že na 17 druhoch 

výrobkov v celkovej hodnote 749,60 € nebolo materiálové zloženie výrobkov uvedené 

v štátnom jazyku, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť, ak sa informácie uvedené 

v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky a nedostatky: 

 

Por.č Počet [ks] Výrobok s nedostatkom 
Cena za 

ks [€] 

Hodnota  

[€] 

1. 1 

Pánska košeľa  zn. HEN XING,  

MZ (ďalej len MZ)  100% pamut/ 

cotton 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

7,50 7,50 

2. 1 

Rifľové nohavice, zn. Vimann jeans 

MZ: 70% cotton, 30% polyester 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

12,95 12,95 

3. 1 

Rifľové nohavice, zn. YOU JOY  

MZ: 100% cotton/pamuk 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka  

6,50 6,50 

4. 4 Pánske nohavice zn. Boyraz sports  10,50 42,00 
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MZ na všitom štítku: 95% cotton, 5 

% lycra 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

5. 1 

Rifľové nohavice, zn. HARPIA 

jeans 

MZ: 85% cotton, 13% polyester, 2% 

spandex 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

13,90 13,90 

6. 7 

Uterák froté 

MZ: 100% cotton 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

2,50 17,50 

7. 11 

Osuška  froté zn. Langhnayu 

MZ: 100% cotton 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

4,00 44,00 

8. 12 

Rifľové nohavice, zn. DROMEDAR 

MZ: 75% cotton, 25% polyester 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

15,50 186,00 

9. 2 

Rifľové nohavice, zn. POPROSUS 

® 

MZ: 72% cotton, 26% polyester,                

2 %spandex 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

15,50 31,00 

10.  12 

Rifľové nohavice, zn. RED PEPPER 

MZ: 95% cotton, 5% spandex 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

14,50 174,00 

11. 3 

Rifľové nohavice, zn. VIMANN 

MZ: 72% cotton, 26% polyester, 2% 

spandex 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

15,50 46,50 

12. 2 

Pánske bermudy rifľové, zn. NEW 

FEELING 

MZ: 85% cotton, 15% polyester 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

12,90 25,80 
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13. 3 

Dámske tričko dlhý rukáv, zn. Made 

in Italy 

MZ: 50% cotone, 50% viscosa 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

11,50 34,50 

14. 6 

Detská tepláková súprava zn. 

LINORA 

MZ: 100% cotton 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

5,50 33,00 

15. 1 

Dámske tričko zn. YOU JOY 

 MZ: 95% cotton, algodon, 5% 

elastan, spandex 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

3,45 3,45 

16. 4 

Detská tepláková súprava  

MZ: 95% cotton, 5% lycra 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

8,90 35,60 

17. 6 

Detská tepláková súprava zn. 

LINORA 

MZ: 100% cotton 

Nedostatok: MZ nie je uvedené 

v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka. 

5,90 35,40 

 
Spolu  17 druhov v celkovej 

hodnote 
 749,60  € 

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 17 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

749,60 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa 

ich ďalší predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

V zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri predaji 

informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere 

poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, 

ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach 

uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to 

potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci 

povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný 

návod.  

 

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa musí predávajúci zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo 

dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku 

a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, 

o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom 

s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 
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Taktiež bolo zistené, že v prevádzkarni sa nachádzalo drevené dĺžkové meradlo s neplatným 

úradným overením zo dňa 16.01.2015, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa 

nachádzali výrobky, ktoré sa odpredávali na dĺžku (bytový textil, ozdobné látky, záclony, 

textilná galantéria). Bez dĺžkového meradla s platným úradným overením si spotrebiteľ 

nemôže overiť, či deklarované údaje o miere výrobku sú pravdivé. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o miere. 

 

Na základe kontrolného zistenia, že v predmetnej prevádzkarni sa nachádzalo v používaní 

dĺžkové meradlo s neplatným úradným overením, bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým 

sa jeho ďalšie používanie až do doby odstránenia nedostatku zakázalo. 

 

V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení 

neskorších predpisov je čas platnosti overenia materializovanej dĺžkovej miery z iných ako 

kovových materiálov 2 roky. 

 

Zároveň bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 20.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Námestie slobody 847, Šaštín – Stráže prevzal poverený 

zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

27.11.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 01.12.2017. 

 

Listom zo dňa 20.12.2017 bol účastník konania v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní správnym orgánom upovedomený, že vzhľadom na povahu veci 

a potrebu náležitého posúdenia skutkového stavu nebolo možné rozhodnúť vo veci do 30 

dní od začatia predmetného správneho konania, pričom vo veci bude vydané rozhodnutie 

najneskôr do dňa 29.01.2018. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že zistené nedostatky ihneď odstránia.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 27.09.2017 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že boli 

odstránené zabezpečením overenia dĺžkového meradla, doplnením informácie 

o alternatívnom riešení sporov do reklamačného poriadku a doplnením informácií 

v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. K nedostatku v doklade o kúpe uvádza, že sa 
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jednalo o pochybenie predavačky, ktorá bola opätovne poučená o správnosti používania 

ERP.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 06.12.2017 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania poukazuje na vyjadrenia 

formulované v e-maile zo dňa 27.09.2017. Žiada o zhovievavosť pri ukladaní pokuty, keďže 

predmetné nedostatky boli v prevádzkarni zistené po prvý raz.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, 

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre 

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.  

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatku hodnotí ako 

subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená 

skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane 

spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase 

kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je skutočnosť, že 

bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti 

priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán 

nepreukazuje úmysel v konaní. Prípadné zanedbanie pracovných povinností zamestnancom 

je možné zo strany predávajúceho riešiť v rámci pracovno-právnych vzťahov. 

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o miere, povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. 

o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), povinnosti podľa 

§ 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 poskytujú písomne, musia 

byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený názov výrobku. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. 
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Absencia označenia zloženia textilných výrobkov by mohla viesť k ohrozeniu zdravia 

spotrebiteľov, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že kontrolovanými výrobkami boli aj 

výrobky, pri ktorých používaní dochádza k priamemu styku s ľudskou pokožkou. 

 

Podľa názoru správneho orgánu je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním 

majetku spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných 

informácií v štátnom jazyku.  

 

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, ktorú nemožno 

považovať za zanedbateľnú. 

 

Neumožnením prekontrolovania si údajov o miere na platne overenom dĺžkovom meradle 

boli poškodené práva spotrebiteľa na riadne a úplné informovanie v zmysle príslušných 

ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Bez úradne overeného dĺžkového meradla si 

nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli predané v takej dĺžke, akú deklaruje 

predávajúci. 

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania nesplnil 

uloženú povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. 

o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorou 

zákonodarca zabezpečil vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispel k riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu tým, že zabezpečil, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu 

s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý vykonáva nezávislé, 

nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia 

spotrebiteľských sporov. Predmetný právny predpis tiež prispel k vysokej právnej istote tak 

spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri 

alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo 

spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom 

alternatívneho riešenia sporov. Predmetný zákon tiež ustanovuje požiadavky na zápis 

právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti 

subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym riešením 

sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol ku skutočnosti, že doklad o kúpe je podstatnou 

náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, preto vydaním 

dokladu, ktorý nespĺňal zákonom stanovené náležitosti, obmedzil predávajúci spotrebiteľa 

v jeho práve na riadne a jednoznačné informácie a sťažil mu jeho prípadné uplatňovanie 

reklamácie za vady predaného výrobku.  

 

Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom. Doklad o kúpe nesporne patrí medzi dôkazy s vysokou 

výpovednou hodnotou o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu. 

 

Povinnosť predávajúceho spočívajúca vo vydaní dokladu o kúpe výrobku alebo poskytnutí 

služby v zmysle tohto zákonného ustanovenia bezprostredne nadväzuje na zabezpečenie 

ochrany spotrebiteľa pri následnom uplatnení jeho práva zo zodpovednosti za vady výrobku 

alebo služby. Uvedené zákonné ustanovenie zároveň ukladá predávajúcemu povinnosť 

v doklade o kúpe alebo o poskytnutí služby uviesť taxatívne určené údaje, ktoré vypovedajú 
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o obsahu záväzkového vzťahu a zároveň zabezpečujú spotrebiteľovi dôkaznú istotu nielen 

pre prípad uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, ale aj pre prípad 

následného súdneho sporu. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: P/0567/02/2017                                                                             Dňa: 26.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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 
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predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

obchodné meno:  Sulejman Shakjiri - ELIF 

miesto podnikania: 92101 Piešťany, Winterova 42 

IČO:  43880673 

 

pre porušenie: 

 

a) povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov 

o hmotnosti v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

19.09.2017 bolo v prevádzkarni Cukráreň LEKO, Winterova 42, Piešťany zistené, 

že v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo hmotnostné meradlo – kuchynská 

digitálna váha zn. PROLINE, výrobné číslo: 011400856 bez platného úradného 

overenia, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali zákusky 

s deklarovanou hmotnosťou (malinovo-makový cheescake 100 g, tvarohovo 

keksiková torta 100 g, gaštanová torta 100 g, bublaninová jahodová torta 140 g, 

mandarínkový cheescake 100 g, malinový mini cheescake 120 g, canolo siciliano 

110 g, ovocný kardinál 50 g, jablkové prekvapenie 120 g, pina colada bezlepková 

150 g, tiramisu frutty di posco 100 g, mousse cioccolade 110 g, tiramisu 100 g);  

 

b) povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

19.09.2017 bolo v prevádzkarni Cukráreň LEKO, Winterova 42, Piešťany zistené, 

že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením 

kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho 

riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

 

c) povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi 

o miere alebo o množstve výrobku v zmysle § 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

19.09.2017 bolo v prevádzkarni Cukráreň LEKO, Winterova 42, Piešťany zistené, 

že pri 13 druhoch výrobkov uvedených v nápojových lístkoch neboli uvedené 

informácie o miere, resp. o hmotnosti (Mlieko do kávy, Horúca čokoláda, Čaj podľa 

ponuky, Med, Ľadová káva, Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Espresso 

macchiato, Cappuccino, Caffe latte Macchiato, Vienesse coffe, Zalievaná káva); 

 

d) povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní 

záručných opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 
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spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

19.09.2017 bolo v prevádzkarni Cukráreň LEKO, Winterova 42, Piešťany zistené, 

že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, 

vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a na 

viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal 

reklamačný poriadok, 

 

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 

 

p o k u t u 
 

vo výške: 550 € (slovom: päťstopäťdesiat eur), 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05670217. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 19.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Cukráreň LEKO, Winterova 42, Piešťany, ktorú v zmysle 

§ 2 písm. b) 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 

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že v kontrolovanej prevádzkarni sa nachádzalo hmotnostné 

meradlo – kuchynská digitálna váha zn. PROLINE, výrobné číslo: 011400856 bez platného 

úradného overenia, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali zákusky 

s deklarovanou hmotnosťou. Bez hmotnostného meradla s platným úradným overením si 

spotrebiteľ nemôže overiť, či deklarované údaje o množstve výrobku sú pravdivé. Možno 

konštatovať, že účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 

správnosť údajov o hmotnosti.  

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

 malinovo-makový cheescake 100 g,  

 tvarohovo keksiková torta 100 g,  

 gaštanová torta 100 g,  

 bublaninová jahodová torta 140 g,  

 mandarínkový cheescake 100 g,  

 malinový mini cheescake 120 g,  

 canolo siciliano 110 g,  

 ovocný kardinál 50 g,  

 jablkové prekvapenie 120 g,  

 pina colada bezlepková 150 g,  

 tiramisu frutty di posco 100 g,  

 mousse cioccolade 110 g,  

 tiramisu 100 g. 
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Na základe kontrolného zistenia, že v predmetnej prevádzkarni sa nachádzalo v používaní 

hmotnostné meradlo bez platného úradného overenia, bolo vydané opatrenie na mieste, 

ktorým sa jeho ďalšie používanie až do doby odstránenia nedostatku zakázalo. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že pri 13 druhoch 

výrobkov uvedených v nápojových lístkoch neboli uvedené informácie o miere, resp. 

o hmotnosti, čím účastník konania porušil § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne 

označené údajmi o miere alebo o množstve výrobku. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

1. Mlieko do kávy,  

2. Horúca čokoláda,  

3. Čaj podľa ponuky,  

4. Med,  

5. Ľadová káva,  

6. Ristretto,  

7. Espresso,  

8. Espresso Lungo,  

9. Espresso macchiato,  

10. Cappuccino,  

11. Caffe latte Macchiato,  

12. Vienesse coffe,  

13. Zalievaná káva. 

 

Taktiež bolo zistené, že v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach 

a spôsobe reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní 

záručných opráv a na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly 

nenachádzal reklamačný poriadok. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť reklamačný poriadok 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Zároveň bolo zistené, že spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred 

uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti 

alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 19.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Winterova 42, Piešťany, prevzal účastník konania, ktorý bol 

prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

23.11.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 30.11.2017.  
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Listom zo dňa 20.12.2017 bol účastník konania v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní správnym orgánom upovedomený, že vzhľadom na povahu veci 

a potrebu náležitého posúdenia skutkového stavu nebolo možné rozhodnúť vo veci do 30 

dní od začatia predmetného správneho konania, pričom vo veci bude vydané rozhodnutie 

najneskôr do dňa 29.01.2018. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania 

možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že nedostatky odstráni.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď prísľub odstránenia zistených nedostatkov hodnotíme 

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného 

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie 

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly. 

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o hmotnosti, povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným 

a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 

alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo 

o množstve výrobku a povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.  

 

Neumožnením prekontrolovania si údajov o hmotnosti na platne overenom hmotnostnom 

meradle boli poškodené práva spotrebiteľa na riadne a úplné informovanie v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Bez úradne overeného hmotnostného 

meradla si nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli podané v takej 

hmotnosti, akú deklaruje predávajúci. 
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Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o miere alebo 

o množstve odpredávaných výrobkov. 

 

Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden z dôležitých 

prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do práva 

spotrebiteľa nielen na samotné uplatnenie reklamácie, ale aj na jednoznačné a riadne 

informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri 

určovaní výšky pokuty.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania nesplnil 

uloženú povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. 

o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorou 

zákonodarca zabezpečil vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispel k riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu tým, že zabezpečil, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu 

s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý vykonáva nezávislé, 

nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia 

spotrebiteľských sporov. Predmetný právny predpis tiež prispel k vysokej právnej istote tak 

spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri 

alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo 

spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom 

alternatívneho riešenia sporov. Predmetný zákon tiež ustanovuje požiadavky na zápis 

právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti 

subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym riešením 

sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  
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Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: P/0573/02/2017                                                                              Dňa: 11.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  BIHEPI s.r.o. 

sídlo: Zákostolie 1612/45, Šaštín - Stráže 908 41 

IČO:  50 522 761 

 

 

pre porušenie: 

 

1. povinnosti zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov v zmysle 

§ 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 20.09.2017 v prevádzkarni 

Pohostinstvo herňa BIHEPI, Novoveská 861, Šaštín - Stráže nebolo predložené 

Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva; dodatočne zaslané 

rozhodnutie Štátneho okresného hygienika č.j. 2003/33143 zo dňa 14.10.2003 bolo 

vydané na fyzickú osobu: Viera Staňková – Vachová a Juraj Vacho, Záhorácka 426, 

908 77 Borský Mikuláš, avšak kontrolovanú prevádzkareň prevádzkuje spoločnosť: 

BIHEPI s.r.o., Zákostolie 1612/45, Šaštín - Stráže 908 41, IČO: 50 522 761; 

 

2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť 
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v zmysle § 14 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 20.09.2017 bolo v prevádzkarni 

Pohostinstvo herňa BIHEPI, Novoveská 861, Šaštín - Stráže zistené, že 7 druhov 

výrobkov (Čapovaná sóda, Čapovaná šofocola, Čapovaný tonic, Cukríky Mixle Pixle 

90 g, Cukríky Doxy ROKSY 90 g, Žuvačky Wrigley´s SPEARMINT 13 g, Nanuk 

Mrož jahody Prima 60g/60ml) nebolo označených predajnou cenou; 

 

3. povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený 

názov výrobku v zmysle § 16 ods. 1 písm. d) 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

20.09.2017 bolo v prevádzkarni Pohostinstvo herňa BIHEPI, Novoveská 861, Šaštín 

- Stráže zistené, že pri vykonaní kontrolného nákupu bol spotrebiteľovi – 

inšpektorovi SOI – vydaný doklad o kúpe, v ktorom nebol uvedený názov 

zakúpeného výrobku, do kontrolného nákupu bol zakúpený výrobok: 2 x 40 ml 

alkoholický nápoj Captain Morgan 35 % á 1 €/40 ml, pričom na vydanom doklade 

o kúpe bolo uvedené „liehovina alko“; 

 

4. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v zmysle 

§ 18 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 20.09.2017 bolo v prevádzkarni 

Pohostinstvo herňa BIHEPI, Novoveská 861, Šaštín - Stráže zistené, že 

v prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, 

vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom a spotrebiteľovi 

dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok, 

 

 

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 

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 550 € (slovom: päťstopäťdesiat eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05730217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 20.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Pohostinstvo herňa BIHEPI, Novoveská 861, Šaštín - 

Stráže, ktorú v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
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zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého bol zakúpený výrobok: 2 x 40 ml alkoholický nápoj Captain Morgan 35 

% á 1 €/40 ml. Poverený zástupca účastníka konania prítomný pri kontrole spotrebiteľovi – 

inšpektorovi SOI – vydal doklad o kúpe, v ktorom nebol uvedený názov zakúpeného 

výrobku. Odpredaný výrobok bol označený ako „liehovina alko“. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom 

je uvedený názov výrobku.  

 

Pri kontrole nebolo predložené Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva; 

dodatočne zaslané rozhodnutie Štátneho okresného hygienika č.j. 2003/33143 zo dňa 

14.10.2003 bolo vydané na fyzickú osobu: Viera Staňková – Vachová a Juraj Vacho, 

Záhorácka 426, 908 77 Borský Mikuláš, avšak kontrolovanú prevádzkareň prevádzkuje 

spoločnosť: BIHEPI s.r.o., Zákostolie 1612/45, Šaštín - Stráže 908 41, IČO: 50 522 761. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečovať hygienické 

podmienky pri predaji výrobkov. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 7 druhov 

výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania 

porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou 

alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia predajnej ceny: 

1. Čapovaná sóda,  

2. Čapovaná šofocola,  

3. Čapovaný tonic,  

4. Cukríky Mixle Pixle 90 g,  

5. Cukríky Doxy ROKSY 90 g,  

6. Žuvačky Wrigley´s SPEARMINT 13 g,  

7. Nanuk Mrož jahody Prima 60g/60ml. 

 

V prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe 

reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a na viditeľnom a spotrebiteľovi 

dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok. Uvedeným 

konaním účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 20.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Novoveská 861, Šaštín - Stráže, prevzal poverený zástupca 

účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

27.11.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 
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o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok) dňa 15.12.2017, nakoľko došlo k vypršaniu 

úložnej lehoty s fikciou doručovania.  

 

V zmysle § 25 ods. 2 Správneho poriadku, 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, v ktorom je zapísaná, 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. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku mal účastník konania možnosť podať vyjadrenie 

k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí 

správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania 

toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo 

zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 21.09.2017 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že všetky 

zistené nedostatky boli odstránené doplnením chýbajúcich údajov a vyvesením 

reklamačného poriadku. Informuje, že nesprávny názov zakúpeného výrobku v doklade 

o kúpe bol spôsobený pochybením čašníčky.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, 

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre 

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatku hodnotí ako 

subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená 

skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane 

spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase 

kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je skutočnosť, že 

bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti 

priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán 

nepreukazuje úmysel v konaní. Prípadné zanedbanie pracovných povinností zamestnancom 

je možné zo strany predávajúceho riešiť v rámci pracovno-právnych vzťahov. 

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji 

výrobkov, povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, povinnosti vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedený názov výrobku a povinnosti 

riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, 

kde možno reklamáciu uplatniť a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi.  

 

V prípade, že účastník konania nemá vydané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva správny orgán nemá možnosť overiť, či sú v danej prevádzkarni dodržiavané 

hygienické podmienky predaja. 

 

Správny orgán zároveň prihliadol ku skutočnosti, že doklad o kúpe je podstatnou 

náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, preto vydaním 

dokladu, ktorý nespĺňal zákonom stanovené náležitosti, obmedzil predávajúci spotrebiteľa 

v jeho práve na riadne a jednoznačné informácie a sťažil mu jeho prípadné uplatňovanie 

reklamácie za vady predaného výrobku.  

 

Doklad o kúpe osvedčuje existenciu vzniku kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi 

predávajúcim a spotrebiteľom. Doklad o kúpe nesporne patrí medzi dôkazy s vysokou 

výpovednou hodnotou o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu. 

 

Povinnosť predávajúceho spočívajúca vo vydaní dokladu o kúpe výrobku alebo poskytnutí 

služby v zmysle tohto zákonného ustanovenia bezprostredne nadväzuje na zabezpečenie 

ochrany spotrebiteľa pri následnom uplatnení jeho práva zo zodpovednosti za vady výrobku 

alebo služby. Uvedené zákonné ustanovenie zároveň ukladá predávajúcemu povinnosť 

v doklade o kúpe alebo o poskytnutí služby uviesť taxatívne určené údaje, ktoré vypovedajú 

o obsahu záväzkového vzťahu a zároveň zabezpečujú spotrebiteľovi dôkaznú istotu nielen 

pre prípad uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, ale aj pre prípad 

následného súdneho sporu. 

 

Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné 

informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane 

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri posudzovaní výšky 

pokuty bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným z hlavných 

kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov 

a poskytovaných služieb.  

 

Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden z dôležitých 

prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do práva 

spotrebiteľa nielen na samotné uplatnenie reklamácie, ale aj na jednoznačné a riadne 

informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri 

určovaní výšky pokuty.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 
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rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Číslo: P/0556/02/2017                                                                            Dňa: 22.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  Pavol Dobiaš - DD Autotechna 

miesto podnikania: 90607 Šajdíkove Humence 350 

IČO:  30974976 
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pre porušenie: 

 

1. povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu 

spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby v zmysle § 6 ods. 3 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

13.09.2017 bolo v prevádzkarni DD Autotechna, Hviezdoslavova 1563, Senica zistené, 

že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 10 druhov výrobkov [6 kusov 

motorový olej MOGUL GAS 15W-40, 1 liter, á 4,40 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od 

dátumu plnenia, dátum plnenia: 30.07.2004 (pri 5 kusoch) a 26.09.2006 (pri jednom 

kuse); 6 kusov motorový olej MOGUL TSF 20W-30, 1 liter, á 5,30 €, doba použiteľnosti 

do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 06.06.2005 (pri 5 kusoch) a 02.07.2004 

(pri jednom kuse); 2 kusy motorový olej MOGUL GX 15W-40, 1 liter, á 4,10 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 06.05.2009 (pri jednom kuse) 

a 11.08.2011 (pri jednom kuse); 1 kus motorový olej MOGUL SUPER 15W-50, 1 liter, 

á 3 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 25.07.2005; 1 

kus motorový olej MOGUL EXTREME 15W-40, 1 liter, á 4,80 €, doba použiteľnosti do 

5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 09.04.2008; 5 kusov motorový olej MOGUL 

EXTREME 5W-40, 1 liter, á 11,50 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, 

dátum plnenia: 10.03.2008; 5 kusov motorový olej MOGUL EXTREME SPORT 5W-40, 

1 liter, á 13,80 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 

21.05.2008; 3 kusy motorový olej MOGUL EXTREME 5W-50, 4 litre, á 49,90 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 07.05.2008; 1 kus motorový 

olej MOGUL EXTREME 5W-40, 4 litre, á 44,80 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od 

dátumu plnenia, dátum plnenia: 29.11.2010; 2 kusy motorový olej MOGUL EXTREME 

5W-30, 4 litre, á 51,70 €, doba použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum 

plnenia: 29.11.2010] v celkovej hodnote 498,60 € po uplynutí doby spotreby; 

 

2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť 

výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť v zmysle § 14 

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, nakoľko pri kontrole 

vykonanej dňa 13.09.2017 bolo v prevádzkarni DD Autotechna, Hviezdoslavova 1563, 

Senica zistené, že 8 druhov výrobkov (motorový olej MOGUL GX 15W-40, 1 liter; 

motorový olej MOGUL ALFA SAE 30, 1 liter; motorový olej MOGUL DIESEL DTT 

15W-40, 1 liter; motorový olej MOGUL MGAD SAE 40, 1 liter; motorový olej MOGUL 

DIESEL DTT 15W-40, 4 litre; motorový olej MOGUL EXTREME 10W-40, 4 litre; 

motorový olej MOGUL TRANS SAE 90, 1 liter; motorový olej MOGUL TRANS 80 

SAE 80W, 1 liter) nebolo označených predajnou cenou; 

 

3. povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou v zmysle § 14a 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, nakoľko pri kontrole 

vykonanej dňa 13.09.2017 bolo v prevádzkarni DD Autotechna, Hviezdoslavova 1563, 

Senica zistené, že 6 druhov výrobkov (motorový olej MOGUL DIESEL DTT 15W-40, 4 

litre; motorový olej MOGUL EXTREME 10W-40, 4 litre; čistiaci prípravok na puklice 

FORLEGA 750 ml; ošetrujúci prípravok na gumu PNEUBELL 750 ml; ošetrujúci 

prípravok spray PNEUBELL 400 ml; ZOLLEX čistič diskov 500 ml) nebolo označených 

jednotkovou cenou; 
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4. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie 

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi v zmysle § 18 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 13.09.2017 bolo 

v prevádzkarni DD Autotechna, Hviezdoslavova 1563, Senica zistené, že v prevádzkarni 

sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a na viditeľnom 

a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal reklamačný poriadok, 

 

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 

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 700 € (slovom: sedemsto eur), 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05560217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 13.09.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni DD Autotechna, Hviezdoslavova 1563, Senica, ktorú 

v zmysle § 2 písm. b) 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 o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 8 druhov 

výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania 

porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou 

alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia predajnej ceny: 

1. motorový olej MOGUL GX 15W-40, 1 liter;  

2. motorový olej MOGUL ALFA SAE 30, 1 liter;  

3. motorový olej MOGUL DIESEL DTT 15W-40, 1 liter;  

4. motorový olej MOGUL MGAD SAE 40, 1 liter;  

5. motorový olej MOGUL DIESEL DTT 15W-40, 4 litre;  

6. motorový olej MOGUL EXTREME 10W-40, 4 litre;  

7. motorový olej MOGUL TRANS SAE 90, 1 liter;  

8. motorový olej MOGUL TRANS 80 SAE 80W, 1 liter. 
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Taktiež bolo zistené, že 6 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, čím 

účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky bez uvedenia jednotkovej ceny: 

1. motorový olej MOGUL DIESEL DTT 15W-40, 4 litre;  

2. motorový olej MOGUL EXTREME 10W-40, 4 litre;  

3. čistiaci prípravok na puklice FORLEGA 750 ml;  

4. ošetrujúci prípravok na gumu PNEUBELL 750 ml;  

5. ošetrujúci prípravok spray PNEUBELL 400 ml;  

6. ZOLLEX čistič diskov 500 ml. 

 

V zmysle § 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa sa jednotkovou cenou rozumie 

konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, 

meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne 

používa pri predaji výrobku. 

 

Zároveň bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 10 druhov 

výrobkov v celkovej hodnote 498,60 € po uplynutí doby spotreby, čím účastník konania 

porušil § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, 

najneskôr v posledný deň spotreby. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

1. 6 kusov motorový olej MOGUL GAS 15W-40, 1 liter, á 4,40 €, doba použiteľnosti 

do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 30.07.2004 (pri 5 kusoch) 

a 26.09.2006 (pri jednom kuse);  

2. 6 kusov motorový olej MOGUL TSF 20W-30, 1 liter, á 5,30 €, doba použiteľnosti 

do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 06.06.2005 (pri 5 kusoch) 

a 02.07.2004 (pri jednom kuse);  

3. 2 kusy motorový olej MOGUL GX 15W-40, 1 liter, á 4,10 €, doba použiteľnosti do 

5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 06.05.2009 (pri jednom kuse) 

a 11.08.2011 (pri jednom kuse);  

4. 1 kus motorový olej MOGUL SUPER 15W-50, 1 liter, á 3 €, doba použiteľnosti do 

5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 25.07.2005;  

5. 1 kus motorový olej MOGUL EXTREME 15W-40, 1 liter, á 4,80 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 09.04.2008;  

6. 5 kusov motorový olej MOGUL EXTREME 5W-40, 1 liter, á 11,50 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 10.03.2008;  

7. 5 kusov motorový olej MOGUL EXTREME SPORT 5W-40, 1 liter, á 13,80 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 21.05.2008;  

8. 3 kusy motorový olej MOGUL EXTREME 5W-50, 4 litre, á 49,90 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 07.05.2008;  

9. 1 kus motorový olej MOGUL EXTREME 5W-40, 4 litre, á 44,80 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 29.11.2010;  

10. 2 kusy motorový olej MOGUL EXTREME 5W-30, 4 litre, á 51,70 €, doba 

použiteľnosti do 5 rokov od dátumu plnenia, dátum plnenia: 29.11.2010. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 10 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

498,60 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým 

sa ich ďalší predaj zakázal. 
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V prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe 

reklamácie, vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných 

opráv a na viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste sa v čase kontroly nenachádzal 

reklamačný poriadok. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť riadne 

informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde 

možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť reklamačný 

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 13.09.2017, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hviezdoslavova 1563, Senica, prevzal účastník konania, 

ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

20.11.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 27.11.2017. 

 

Listom zo dňa 20.12.2017 bol účastník konania v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní správnym orgánom upovedomený, že vzhľadom na povahu veci 

a potrebu náležitého posúdenia skutkového stavu nebolo možné rozhodnúť vo veci do 30 

dní od začatia predmetného správneho konania, pričom vo veci bude vydané rozhodnutie 

v lehote do 60 dní od začatia konania, najneskôr do dňa 26.01.2018. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania 

možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že zistené nedostatky odstránia.  

 

K tomu uvádzame, že aj keď prísľub odstránenia zistených nedostatkov hodnotíme 

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného 

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie 

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti 

majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby, povinnosti informovať 

spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo 

informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou 

a povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane 

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv a umiestniť 

reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné 

informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane 

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

a jednotkovej cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri 

posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene 

je jedným z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných 

výrobkov. Informácia o jednotkovej cene umožňuje spotrebiteľovi porovnať si ceny 

rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien na jednotky množstva. Správny 

orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, ktoré neboli označené údajmi o cene. 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, preto nie je 

zanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobku, u ktorého uplynula doba jeho najneskoršej 

spotreby, hrozí riziko ohrozenia majetku spotrebiteľa, keďže išlo o výrobok, ktorý po 

uplynutí doby spotreby nemusí mať také vlastnosti, pre ktoré si ho spotrebiteľ zakúpil.  

 

Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden z dôležitých 

prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku 

na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi považuje správny orgán za zásah do práva 

spotrebiteľa nielen na samotné uplatnenie reklamácie, ale aj na jednoznačné a riadne 

informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, čo bolo zohľadnené pri 

určovaní výšky pokuty.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  
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Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

Číslo: P/0417/02/2017                                                                              Dňa: 24.01.2018 

  
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 

4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a § 20 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 o ochrane spotrebiteľa), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  Jozef Vrábel  

miesto podnikania: 92001 Hlohovec, Pánska Niva 3564/26  

IČO:  43451268 

 

 

pre porušenie: 

a) zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu v zmysle § 4 

ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

08.06.2017 a dňa 04.07.2017 bolo v prevádzkarni účastníka konania Potreby pre 

starostlivosť o dieťa Aladdin, Nitrianska 97, Hlohovec, poskytovateľa zásielkového 

predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických 

zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke 

www.aladdin.sk zistené, že vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených 

na internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 v časti Dodacie podmienky 

bod 2. Ceny bolo uvedené: „Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 

(dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-

mailom: j.vrabel@centrum.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné 

iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej 

http://www.aladdin.sk/
mailto:j.vrabel@centrum.sk
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lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto 

konaním“ - čo je v rozpore s § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa; 

 

b) zákazu upierať práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov v zmysle 

§ 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 08.06.2017 a dňa 04.07.2017 bolo 

v prevádzkarni účastníka konania Potreby pre starostlivosť o dieťa Aladdin, 

Nitrianska 97, Hlohovec, poskytovateľa zásielkového predaja na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení elektronickou 

komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke www.aladdin.sk zistené, 

že vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 v časti Dodacie podmienky bod 5. Dodávka tovaru 

– Osobný odber v predajni a v Možnosti dopravy a platieb v časti Osobný odber na 

predajni bolo uvedené: „V prípade, že si zvolíte túto možnosť osobného odberu, je 

Vaša objednávka vyradená – ZRUŠENÁ z evidencie internetových objednávok 

a všetky záväzky voči spotrebiteľovi preberá stredisko – kamenná predajňa Aladdin 

kočíky. Tá zabezpečí tovar o ktorý máte záujem a vyzve Vás k osobnému odberu – 

kúpe na predajni – platba je priamo na predajnom mieste – cez registračnú 

pokladnicu. V tomto prípade sa nejedná o podomový a zásielkový predaj tovaru, ale 

jedná sa o kúpu tovaru na objednávku, s osobným odberom, kedy si má spotrebiteľ 

možnosť a právo pred kúpou si tovar prezrieť a v prípade, že sa rozhodne, nemusí ho 

prevziať. Osobný odber u firmy Jozef Vrábel – Aladdin sa týmto stáva predajom 

tovaru priamo na predajni. Tovar je osobne predvedený zaškoleným personálom, je 

názorne vysvetlené a predvedené použitie tovaru a tento predaj sa ďalej riadi 

všeobecne platnými Obchodnými podmienkami pre predaj v kamennej predajni.“ - 

čo je v rozpore s § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa; 

 

c) povinnosti na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu o vybavení 

reklamácie v zmysle § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri 

kontrole vykonanej dňa 08.06.2017 a dňa 04.07.2017 bolo v prevádzkarni účastníka 

konania Potreby pre starostlivosť o dieťa Aladdin, Nitrianska 97, Hlohovec, 

poskytovateľa zásielkového predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, 

formou e-shopu na webovej stránke www.aladdin.sk zistené, že na požiadanie 

inšpektorov SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie uplatnenej 

dňa 25.03.2017 a zaevidovanej pod poradovým číslom 124/2017; 

 

d) povinnosti viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje 

o spôsobe vybavenia reklamácie v zmysle § 18 ods. 10 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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

08.06.2017 a dňa 04.07.2017 bolo v prevádzkarni účastníka konania Potreby pre 

starostlivosť o dieťa Aladdin, Nitrianska 97, Hlohovec, poskytovateľa zásielkového 

predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických 

zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke 

www.aladdin.sk zistené, že v predloženej evidencii o reklamáciách pri reklamácii 

č. 124/2017, uplatnenej dňa 25.03.2017, nebol uvedený spôsob vybavenia 

reklamácie športového kočíka;  

 

e) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

http://www.aladdin.sk/
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základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi platobné podmienky, dodacie 

podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo 

poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov v zmysle § 3 ods. 1 písm. g) 

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 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 102/2014 Z.z.), nakoľko pri 

kontrole vykonanej dňa 08.06.2017 a dňa 04.07.2017 bolo v prevádzkarni účastníka 

konania Potreby pre starostlivosť o dieťa Aladdin, Nitrianska 97, Hlohovec, 

poskytovateľa zásielkového predaja na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, 

formou e-shopu na webovej stránke www.aladdin.sk zistené, že vo všeobecných 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 

08.06.2017 v časti Dodávka tovaru bod 5. bolo uvedené, že tovar s označením „na 

objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 21 dní, ak sa nedohodnú inak. 

Pri náhodne vybranom tovare, dostupnom v ponuke pre spotrebiteľa dňa 08.06.2017, 

nebola pre tovar: zábrana a autosedačka uvedená lehota, do ktorej sa predávajúci 

zaväzuje dodať tovar, pričom pri tovare nebola uvedená ani informácia obsiahnutá 

vo všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu „na objednávku“ 

- čo je v rozpore s § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z.z.; 

 

f) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. 

v nadväznosti na § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. (spotrebiteľ môže odstúpiť od 

zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy), nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 08.06.2017 a dňa 

04.07.2017 bolo v prevádzkarni účastníka konania Potreby pre starostlivosť o dieťa 

Aladdin, Nitrianska 97, Hlohovec, poskytovateľa zásielkového predaja na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení elektronickou 

komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke www.aladdin.sk zistené, 

že účastník konania nepravdivo informoval spotrebiteľa o podmienkach a postupe 

pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, keďže vo všeobecných obchodných 

podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 

v časti Dodacie podmienky bod 2. Ceny bolo uvedené: „Objednávku je možné 

stornovať bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. 

Objednávku je možné stornovať e-mailom: j.vrabel@centrum.sk. Stornovanie 

objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním 

objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť 

predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním.“ - čo je v rozpore s § 3 ods. 1 

písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., 

 

 

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 

 

p o k u t u 

http://www.aladdin.sk/
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vo výške: 700 € (slovom: sedemsto eur), 

 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: 

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 04170217. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 08.06.2017 a 04.07.2017 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Potreby pre starostlivosť o dieťa Aladdin, 

Nitrianska 97, Hlohovec, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 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 o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval 

účastník konania. 

 

Kontrola zameraná aj na prešetrenie podnetov spotrebiteľov č. 259/2017 a č. 260/2017 bola 

vykonaná v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 128/2002 Z.z. 

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

niektorých zákonov, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom 

obchode v znení neskorších predpisov, pričom bolo zistené, že účastník konania vykonával 

zásielkový predaj na základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických 

zariadení elektronickou komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke 

www.aladdin.sk. 

 

Kontrolou bolo zistené, že vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených 

účastníkom konania na internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 v časti Dodacie 

podmienky bod 2. Ceny bolo uvedené: „Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 

(dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: 

j.vrabel@centrum.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode 

s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník 

povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním“  

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ 

je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od 

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 

prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. 

 

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

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

 

http://www.aladdin.sk/
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Zohľadňujúc vyššie citované ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. má správny orgán za to, 

že uplatňovanie náhrady vzniknutých nákladov či škody voči spotrebiteľovi a požadovanie 

úhrady škody vzniknutej takýmto konaním voči spotrebiteľovi, ktorý realizoval svoje právo 

na odstúpenie od zmluvy pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa 

osobitného predpisu a na základe predmetného neprevzal predávajúcim odoslaný výrobok, 

možno hodnotiť ako uloženie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho dôvodu, nakoľko 

účastník konania ako predávajúci nesie všetky náklady spojené s výkonom svojej 

podnikateľskej činnosti, v predmetnom prípade je osobitným spôsobom povinný zniesť 

finančnú ujmu či obdobnú škodu, ktorá mu vznikla z titulu spotrebiteľovho odstúpenia od 

zmluvy, pričom je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal 

na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie 

a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu.  

 

Taktiež bolo zistené, že účastník konania nepravdivo informoval spotrebiteľa 

o podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, keďže vo 

všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 v časti Dodacie podmienky bod 2. Ceny bolo uvedené: 

„Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania 

objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: j.vrabel@centrum.sk. Stornovanie 

objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním 

objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu 

škodu vzniknutú takýmto konaním.“  

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 

5 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od 

zmluvy (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred 

začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). 

 

Zároveň bolo zistené, že vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na 

internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 v časti Dodacie podmienky bod 5. 

Dodávka tovaru – Osobný odber v predajni a v Možnosti dopravy a platieb v časti Osobný 

odber na predajni bolo uvedené: „V prípade, že si zvolíte túto možnosť osobného odberu, je 

Vaša objednávka vyradená – ZRUŠENÁ z evidencie internetových objednávok a všetky 

záväzky voči spotrebiteľovi preberá stredisko – kamenná predajňa Aladdin kočíky. Tá 

zabezpečí tovar o ktorý máte záujem a vyzve Vás k osobnému odberu – kúpe na predajni – 

platba je priamo na predajnom mieste – cez registračnú pokladnicu. V tomto prípade sa 

nejedná o podomový a zásielkový predaj tovaru, ale jedná sa o kúpu tovaru na objednávku, 

s osobným odberom, kedy si má spotrebiteľ možnosť a právo pred kúpou si tovar prezrieť 

a v prípade, že sa rozhodne, nemusí ho prevziať. Osobný odber u firmy Jozef Vrábel – 

Aladdin sa týmto stáva predajom tovaru priamo na predajni. Tovar je osobne predvedený 

zaškoleným personálom, je názorne vysvetlené a predvedené použitie tovaru a tento predaj 

sa ďalej riadi všeobecne platnými Obchodnými podmienkami pre predaj v kamennej 

http://www.aladdin.sk/
mailto:j.vrabel@centrum.sk
http://www.aladdin.sk/


 52 

predajni.“ V predmetnom prípade má správny orgán za to, že sa jedná o zásielkový predaj 

ponúkaného tovaru.  

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje upierať práva 

spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov.  

 

Prešetrením podnetu spotrebiteľa č. 259/2017 bolo zistené, že na požiadanie inšpektorov 

SOI nebola predložená kópia dokladu o vybavení reklamácie uplatnenej dňa 25.03.2017 

a zaevidovanej pod poradovým číslom 124/2017. Uvedeným konaním účastník konania 

porušil § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu o vybavení reklamácie. 

 

Kontrolou predloženej evidencie o reklamáciách bolo zistené, že pri reklamácii č. 124/2017, 

uplatnenej dňa 25.03.2017, nebol uvedený spôsob vybavenia reklamácie športového kočíka. 

Ucedeným konaním účastník konania porušil § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá musí 

obsahovať údaje o spôsobe vybavenia reklamácie. 

 

Kontrolou všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke 

www.aladdin.sk dňa 08.06.2017 bolo ďalej zistené, že v časti Dodávka tovaru bod 5. bolo 

účastníkom konania uvedené, že tovar s označením „na objednávku“ bude zákazníkovi 

odoslaný najneskôr do 21 dní, ak sa nedohodnú inak. Pri náhodne vybranom tovare, 

dostupnom v ponuke pre spotrebiteľa dňa 08.06.2017, nebola pre tovar: zábrana 

a autosedačka uvedená lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, pričom pri 

tovare nebola uvedená ani informácia obsiahnutá vo všeobecných obchodných podmienkach 

internetového obchodu „na objednávku“.  

 

Neuvedením lehoty, do ktorej sa účastník konania ako predávajúci zaväzuje dodať tovar 

umiestnený v ponuke pre spotrebiteľa, účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. g) zákona 

č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva 

uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi platobné podmienky, dodacie podmienky, 

lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu 

o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 08.06.2017 a dňa 

04.07.2017, ktorých kópie v prevádzkarni na adrese: Nitrianska 97, Hlohovec, prevzal 

poverený zástupca účastníka konania a účastník konania, ktorí boli prítomní pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

22.12.2017 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 28.12.2017. 

 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania 

možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

http://www.aladdin.sk/
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Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 08.06.2017 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 09.06.2017 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a žiada o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 04.07.2017 poverený zástupca účastníka 

konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 04.07.2017 a 18.07.2017 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje.  

 

Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa 

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 tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či 

predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, 

vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych 

spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom 

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 zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3. V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona každý 

spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu 

škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických 

záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri 

porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

 

V zmysle § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný na požiadanie 

orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je 

možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné 

vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného 

posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. 

 

V zmysle § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný viesť evidenciu 

o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia 

o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe 

vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 

alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  
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g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 

tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,  
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3.  

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. sa informácie podľa odseku 1 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, 

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo 

so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 

 

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

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

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania v Obchodných 

podmienkach  na internetovej stránke www.aladdin.sk dňa 08.06.2017. Správny orgán má 

za to, že všeobecné obchodné podmienky majú síce charakter podmienok, s ktorými sa 

spotrebiteľ má možnosť oboznámiť ešte pred uzavretím zmluvy, zároveň však nemá 

možnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu ovplyvniť ich obsah, preto nesmú obsahovať 

ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi alebo im odporujú. 

Vykonanou kontrolou bolo teda spoľahlivo zistené, že účastník konania ukladal 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral spotrebiteľovi právo na ochranu 

ekonomických záujmov a neposkytol spotrebiteľovi správne informácie v zmysle zákona č. 

102/2014 Z.z. 

 

Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že 

spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej pozícií v porovnaní 

s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona bola poskytnutá 

zvýšená ochrana. 

 

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

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 zákona.  

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je správnemu orgánu uložená 

obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinnosti 

podľa citovaného zákona, ktoré bolo v danom prípade preukázané. Pre konštatovanie, či 

k porušeniu zákona došlo, je rozhodujúci skutkový stav zistený v čase kontroly.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa 

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, 

zákazu upierať práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, povinnosti na 

http://www.aladdin.sk/
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požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu dokladu o vybavení reklamácie, povinnosti viesť 

evidenciu o reklamáciách, ktorá musí obsahovať údaje o spôsobe vybavenia reklamácie, 

povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa 

predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch 

uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov a povinnosti 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

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

informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od 

zmluvy).  

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, ako aj upierať práva podľa § 3 

zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán teda zároveň prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa 

ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na ochranu ekonomických záujmov, 

vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj 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 osobného prezretia 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. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto 

rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. orgán dohľadu predávajúcemu uloží 

pokutu od 200 do 10 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 3 ods. 1. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží 

orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré 

prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do 66 400 €; za opakované 

porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do 166 000 €. Keďže 

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu § 24 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená 

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  
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Správny orgán uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne 

predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup 

správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov 

(napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok 

Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých 

správnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, 

prvotne v právnom predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou 

otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť správneho trestania, ustanovenie upravujúce 

konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov 

toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia 

vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa delikty sú tak 

postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny 

orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené 

teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa 

ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

 

Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-

výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou 

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, 

Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude 

v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle 

zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 
  


