
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: W/0176/02/2018 Dňa: 15.08.2018 

 
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:          Ly Nguyen Thi 

Adresa miesta činnosti  

podniku zahraničnej osoby: Česká republika 14900 Praha - Háje, Tatarkova 722/24 

IČO:           47340894 

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky  

podniku zahraničnej osoby:  90501 Senica, Štefánikova 695 

 

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 06.03.2018 bolo v prevádzkarni Textil, hračky, rozličný tovar MAXI MARKET, 

Štefánikova 695, Senica zistené, že na 5 druhoch výrobkov (3 ks Plyšový pes s 

prísavkou á 3,50 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €, 9 ks Plyšová hračka kareta á 4,90 €, 

4 ks Plyšové zvieratá – žirafa, panda, zebra – á 3,90 €, 2 ks Plyšová korytnačka á 

5,90 €) chýbalo označenie CE a na 3 druhoch výrobkov (14 ks Bábika plyšová – 

malá á 3,50 €, 8 ks Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €) 

malo označenie CE nesprávny tvar (písmená označenia CE sa nachádzali tesne pri 

sebe); 

 

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 06.03.2018 bolo v prevádzkarni Textil, hračky, rozličný 

tovar MAXI MARKET, Štefánikova 695, Senica zistené, že na 6 druhoch výrobkov 

(3 ks Plyšový pes s prísavkou á 3,50 €, 8 ks Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 6 ks 

Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 8 ks Plyšové zvieratká – 3 ks kačica, 3 ks 

zajac, 1 ks pes, 1 ks líška,  4 ks Plyšové zvieratká – žirafa, panda, zebra – á 3,90 €, 2 

ks Plyšová korytnačka á 5,90 €) neboli informácie na štítku pripevnenom k výrobku 

uvedené v štátnom jazyku a na 2 druhoch výrobkoch (14 ks Bábika plyšová – malá 



 

 

 

 

 

á 3,50 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €) chýbala špecifikácia nebezpečenstva 

vyplývajúceho z vekového obmedzenia; 

 

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 06.03.2018 bolo v prevádzkarni Textil, hračky, rozličný tovar MAXI MARKET, 

Štefánikova 695, Senica zistené, že: 

 na 1 druhu výrobku (6 ks Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €) nebolo 

uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, 

ktorý umožní identifikáciu hračky; 

 na 19 druhoch výrobkov (14 ks Bábika plyšová – malá á 3,50 €, 10 ks Plyšová 

bábika – veľká á 7 €, 5 ks Plyšový pes s prísavkou á 4,50 €, 3 ks Plyšový pes 

s prísavkou á 3,50 €, 8 ks Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 18 ks Plyšová 

sova s prísavkou á 3,50 €, 6 ks Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 18 

ks Plyšový dinosaurus s prísavkou á 3 €, 15 ks Plyšové prasiatko s prísavkou 

á 3 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €, 11 ks Plyšový medveď s prísavkou á 3,50 

€, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €, 9 ks Plyšová hračka kareta á 4,90 €, 3 ks 

Plyšový tučniak á 5,50 €, 8 ks Plyšové zvieratká – 3 ks kačica, 3 ks zajac, 1 

ks pes, 1 ks líška – á 4,90 €, 4 ks Plyšové zvieratká á 3,90 €, 4 ks Plyšové 

zvieratká – žirafa, panda, zebra – á 3,90 €, 2 ks Plyšová korytnačka á 5,90 €, 

3 ks Plyšový pes á 4, 50 €) 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 9 druhoch výrobkov (10 ks Plyšová bábika – veľká á 7 €, 5 ks Plyšový pes 

s prísavkou á 4,50 €, 18 ks Plyšová sova s prísavkou á 3,50 €, 6 ks Plyšový 

jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 18 ks Plyšový dinosaurus s prísavkou á 3 €, 

15 ks Plyšové prasiatko s prísavkou á 3 €, 11 ks Plyšový medveď s prísavkou 

á 3,50 €, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €, 3 ks Plyšový pes á 4, 50 €) 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 
 

 

vo výške: 1 000 € (slovom: jedentisíc 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: 01760218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 06.03.2018 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 Textil, 

hračky, rozličný tovar MAXI MARKET, Štefánikova 695, Senica, ktorú prevádzkoval 

účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 5 druhoch 

výrobkov (3 ks Plyšový pes s prísavkou á 3,50 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €, 9 ks Plyšová 

hračka kareta á 4,90 €, 4 ks Plyšové zvieratá – žirafa, panda, zebra – á 3,90 €, 2 ks Plyšová 

korytnačka á 5,90 €) chýbalo označenie CE a na 3 druhoch výrobkov (14 ks Bábika plyšová 

– malá á 3,50 €, 8 ks Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €) malo 

označenie CE nesprávny tvar (písmená označenia CE sa nachádzali tesne pri sebe). 

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 6 druhoch výrobkov (3 ks Plyšový pes s prísavkou á 3,50 €, 8 ks 

Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 6 ks Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 8 ks Plyšové 

zvieratká – 3 ks kačica, 3 ks zajac, 1 ks pes, 1 ks líška,  4 ks Plyšové zvieratká – žirafa, 

panda, zebra – á 3,90 €, 2 ks Plyšová korytnačka á 5,90 €) neboli informácie na štítku 

pripevnenom k výrobku uvedené v štátnom jazyku a na 2 druhoch výrobkoch (14 ks Bábika 

plyšová – malá á 3,50 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €) chýbala špecifikácia nebezpečenstva 

vyplývajúceho z vekového obmedzenia. 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 (6 ks Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €) nebolo 

uvedené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, 

ktorý umožní identifikáciu hračky; 



 

 

 

 

 

 na 19 druhoch výrobkov (14 ks Bábika plyšová – malá á 3,50 €, 10 ks Plyšová 

bábika – veľká á 7 €, 5 ks Plyšový pes s prísavkou á 4,50 €, 3 ks Plyšový pes 

s prísavkou á 3,50 €, 8 ks Plyšový troll s prísavkou á 3,90 €, 18 ks Plyšová 

sova s prísavkou á 3,50 €, 6 ks Plyšový jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 18 

ks Plyšový dinosaurus s prísavkou á 3 €, 15 ks Plyšové prasiatko s prísavkou 

á 3 €, 8 ks Plyšový hroch á 5,90 €, 11 ks Plyšový medveď s prísavkou á 3,50 

€, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €, 9 ks Plyšová hračka kareta á 4,90 €, 3 ks 

Plyšový tučniak á 5,50 €, 8 ks Plyšové zvieratká – 3 ks kačica, 3 ks zajac, 1 

ks pes, 1 ks líška – á 4,90 €, 4 ks Plyšové zvieratká á 3,90 €, 4 ks Plyšové 

zvieratká – žirafa, panda, zebra – á 3,90 €, 2 ks Plyšová korytnačka á 5,90 €, 

3 ks Plyšový pes á 4, 50 €) 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 9 druhoch výrobkov (10 ks Plyšová bábika – veľká á 7 €, 5 ks Plyšový pes 

s prísavkou á 4,50 €, 18 ks Plyšová sova s prísavkou á 3,50 €, 6 ks Plyšový 

jednorožec s prísavkou á 3,90 €, 18 ks Plyšový dinosaurus s prísavkou á 3 €, 

15 ks Plyšové prasiatko s prísavkou á 3 €, 11 ks Plyšový medveď s prísavkou 

á 3,50 €, 6 ks Plyšový hroch á 4,50 €, 3 ks Plyšový pes á 4, 50 €) 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 19 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

637,60 € 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 06.03.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Štefánikova 695, Senica, prevzal poverený zástupca 

účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Následne bol inšpekčný záznam zo dňa 06.03.2018 zaslaný účastníkovi konania dňa 

07.03.2018 poštou na adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby. 

 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 



 

 

 

 

 

21.06.2018 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. 

o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok) dňa 19.07.2018. 

 

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 berie na vedomie.   

 

Účastník konania e-mailom zo dňa 14.03.2018 zaslal faktúru – „Daňový doklad  č. 

TN002/180225“ na kontrolované hračky. 

 

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 

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.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: W/0229/02/2018 Dňa: 04.09.2018 

  
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: SANDRIC s.r.o. 

sídlo: Októbrová 1498/20, Dunajská Streda 929 01 

IČO:                               47 465 018 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo 

by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 3 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 a prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) k citovanému zákonu 

v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 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 22.03.2018 bolo v prevádzkarni Trafika Sandric, 

Námestie A. Vámbéryho 51, OD Modrý Dunaj, Dunajská Streda zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku –  10 ks Plastová hračka v tvare poníka so 

sladkosťami „FANTASY PONY SWEET´N FUN“, Typ: 19102, EAN 8590311100718 á 

1,35 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z 

dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. Informácia o nebezpečnosti výrobku bola dňa 

18.08.2015 zverejnená aj na internetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné 

výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 12869, oznámenie od členského štátu: 

Česká republika, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0983/2015, 

 

podľa § 23 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 

p o k u t u 
 

 

vo výške:  2 000 € (slovom: dvetisíc 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: 02290218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 22.03.2018 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 Trafika 

Sandric, Námestie A. Vámbéryho 51, OD Modrý Dunaj, Dunajská Streda. 

 

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

spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku –  10 ks Plastová hračka v tvare poníka so 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631
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sladkosťami „FANTASY PONY SWEET´N FUN“, Typ: 19102, EAN 8590311100718 á 

1,35 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z 

dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. Informácia o nebezpečnosti výrobku bola dňa 

18.08.2015 zverejnená aj na internetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné 

výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 12869, oznámenie od členského štátu: 

Česká republika, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0983/2015.  

 

Druh nebezpečnosti:  

Chemické riziko – obsah ftalátov. 

 

Popis výrobku:  

Plastový koník predávaný v kartónovej krabici v 3 rôznych farbách (zelená, žltá, fialová) V 

ponuke pre spotrebiteľa sa v čase kontroly nachádzali 4 ks zeleného poníka, 3 ks žltého 

poníka a 3 ks fialového poníka. Plastový poník mal na tele kvetiny a bol zabalený v 

priesvitnom sáčku s papierovým obalom a obsahoval ružovú kefu na česanie, malé 

samolepky a sladkosti (8g). 

Na kartónovej krabici sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- FANTASY PONY, 

- SWEET´N FUN, 

- 19102, 

- FANTASY PONY, 

- Cukríky a hračka, 

- UPOZORNENIE! Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusením. 

- SK/ Distribúcia: MSI, spol. s r.o., Jakabova 59, 821 04 Bratislava, 

- počet ks 24 x 8 g = 192 g, 

- Minimálna trvanlivosť do 15/07/2021 LOT:170718, 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov. 

 

Na papierovom obale pri jednotlivom poníkovi sa nachádzali nasledovné informácie: 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- FANTASY PONY, 

- SWEET´N FUN, 

- 19102, 

- EAN 8590311100718, 

- Cukríky a hračka, 

- UPOZORNENIE! Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusením. 

- SK/ Distribúcia: MSI, spol. s r.o., Jakabova 59, 821 04 Bratislava, 

- počet ks 24 x 8 g = 192 g, 

- LOT Minimálna trvanlivosť do 15/07/2021 170718. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek hračka musí 

byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na 

ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka 

zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 

zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek hračka vrátane obsiahnutých chemických 

látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie 

a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri 

hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú 

vekovú skupinu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 

a prílohu č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý stanovuje zákaz 

distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa podľa 

§ 3 citovaného zákona bezpečnostné požiadavky na hračky - hračka vrátane obsiahnutých 

chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo 

dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim 

správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, 

predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú 

špecifikovanú vekovú skupinu; hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 

1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom predpokladaného obdobia jej 

používania a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 1 hore uvedený druh výrobku v celkovej hodnote 13,50 € 

nespĺňal podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa jeho ďalší 

predaj zakázal. 

 

Nadobúdacie doklady  a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku neboli inšpektorom 

SOI v čase kontroly predložené. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 22.03.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: OD Modrý Dunaj, Dunajská Streda, 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 

18.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 08.08.2018, nakoľko došlo 

k vypršaniu úložnej lehoty s fikciou doručovania 

 

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 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 03.04.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že nemá námietky proti nedostatkom uvedeným v inšpekčnom zázname a uvedené 

nedostatky boli okamžite odstránené, v prílohe zasiela fotokópiu nadobúdacieho dokladu 

k nebezpečným hračkám. Účastník konania ďalej uvádza, že dodávateľ stiahol z predajne 

uvedený tovar a prisľúbil odškodnenie. 
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Vo vyjadrení v liste zo dňa 11.04.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že v čase kontroly opatrení dňa 10.04.2018 boli opatrenia uložené dňa 22.03.2018 

splnené, až na odstránenie nedostatku spočívajúceho v označení tovaru v pokladni. Uvádza, 

že k náprave tohto nedostatku mu bránila choroba, keďže v čase kontroly opatrení 

10.04.2018 mal o 14:00 termín v servise, avšak konštatuje, že dňa 10.04.2018 bola vykonaná 

náprava a v inšpekčnom zázname požadované doklady boli na SOI zaslané poštou. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov stiahnutím 

predmetného nebezpečného výrobku z ponuky pre spotrebiteľa, hodnotí 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 uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, 

ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 

3 a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

 

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

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky, keďže ponuka 

nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie, nakoľko takéto výrobky predstavujú pre 

spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené nebezpečenstvo. Dôvody pre vyhlásenie výrobkov 

za nebezpečné sú uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia. Zákon o bezpečnosti 

hračiek je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V prípade porušenia tohto zákona dochádza k tzv. ohrozovacím správnym deliktom. 

K naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. 

Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania 

zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi boli ponúkané nebezpečné 

výrobky, bolo potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter 

protiprávneho konania je zvlášť závažný. Keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je 

ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní 

nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku 

spotrebiteľa používajúceho takýto výrobok. Zároveň bolo zohľadnené, že sa v predmetnom 

prípade jednalo o hračky, teda výrobky určené pre deti.  

 

Taktiež bolo prihliadnuté k tej skutočnosti, že oznam o nebezpečnosti predmetných 

výrobkov bol zverejnený na internetovej stránke SOI už odo dňa 18.05.2015, pričom 

informácie o predmetných nebezpečných výrobkoch boli zaslané na zverejnenie 

verejnoprávnym informačným inštitúciám. 
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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. a) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi, 

dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur, 

ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 

7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b). 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.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: W/0240/02/2018 Dňa: 11.09.2018 

  
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:  AKAI s.r.o. 

sídlo: Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04 

IČO:  44 025 378 

 

 

pre porušenie: 

 

- zákazu uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by 

mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 3 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-2.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-2.pismeno-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631


 

 

 

 

 

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 a prílohy č. 

2 ods. 1 písm. k a ods. 3 písm. a) k citovanému zákonu v zmysle § 7 ods. 1 písm. 

d) 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 28.03.2018 bolo v prevádzkarni Čínsky obchod AKAI, 

Bernolákova 1, Holíč zistené, že  

 v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 2 ks Plastová bábika 

DIVERSITY Fashion No. 8101A á 2 €, napriek tomu, že identický výrobok 

bol dňa 30.05.2017 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka 

predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia (v plastovom 

materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah 

ftalátov) a je nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti uvedeného 

výrobku SOI v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 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 informovala dňa 30.05.2017 

aj verejnoprávne informačné inštitúcie; 

 v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku –  7 ks Plastová 

zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“ á 1,20 €, artiklové číslo 

N.143863, číslo modelu: 8045, EAN kód: 8584156143863, napriek tomu, že 

identický výrobok bol dňa 17.01.2018 zverejnený na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená 

hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia (mechanické 

riziko – riziko poškodenia sluchu) a je nebezpečným výrobkom, pričom o 

nebezpečnosti uvedeného výrobku SOI v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 

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 

informovala dňa 17.01.2018 aj verejnoprávne informačné inštitúcie; 

 v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 1 ks Plastová bábika 

„Sweet days“ Typ: No. 503 ITEM NO 503AA á 5 €, ktorý bol vyhlásený za 

nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z dôvodu 

nadlimitného obsahu ftalátov. Informácia o nebezpečnosti výrobku pre Typ: 

No. 503 ITEM NO 503AA bola dňa 26.01.2018 zverejnená aj na internetovej 

stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod 

poradovým číslom 15552, oznámenie od členského štátu Česká republika, 

číslo notifikácie oznámenia/rok: 0077/2018 a informácia o nebezpečnosti 

výrobku pre Typ: 503 AC bola dňa 09.03.2018 zverejnená aj na internetovej 

stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod 

poradovým číslom 15680, oznámenie od členského štátu Poľsko, číslo 

notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018; 

 

- povinnosti distribútora určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu 

členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, 

splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal 
v zmysle § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 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 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 12.04.2018 a 25.04.2018 

bolo v prevádzkarni Čínsky obchod AKAI, Bernolákova 1, Holíč zistené, že dňa 

28.03.2018 bola v kontrolovanej prevádzkarni vykonaná kontrola, pri ktorej bol 

zistený  

 1 druh výrobku - 2 ks Plastová bábika DIVERSITY Fashion No. 8101A á 2 

€, napriek tomu, že identický výrobok bol dňa 30.05.2017 zverejnený na 

internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh 

SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia 

zdravia (v plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol 

zistený nadlimitný obsah ftalátov) a je nebezpečným výrobkom, 

 1 druh výrobku  - 7 ks Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei 

TOYS“ á 1,20 €, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045, EAN kód: 

8584156143863, napriek tomu, že identický výrobok bol dňa 17.01.2018 

zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné 

výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti 

závažné riziko ohrozenia zdravia (mechanické riziko – riziko poškodenia 

sluchu) a je nebezpečným výrobkom, 

 1 druh výrobku  - 1 ks Plastová bábika „Sweet days“ Typ: No. 503 ITEM NO 

503AA a  Typ: 503 AC á 5 €, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, 

nakoľko predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. 

Informácia o nebezpečnosti výrobku pre Typ: No. 503 ITEM NO 503AA 

bola dňa 26.01.2018 zverejnená aj na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552, 

oznámenie od členského štátu Česká republika, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0077/2018 a informácia o nebezpečnosti výrobku pre Typ: 

503 AC bola dňa 09.03.2018 zverejnená aj na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým 

číslom 15680, oznámenie od členského štátu Poľsko, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0280/2018. Na základe uvedeného bolo v záväzných 

pokynoch a opatreniach v bode 6. účastníkovi konania uložené, aby do 

termínu 04.04.2018 na adresu Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave zaslala 

nadobúdacie doklady k nebezpečným výrobkom s presnou špecifikáciou a 

vyznačením v nadobúdacom doklade. 

 

Účastník konania do dňa vykonania kontroly, t.j. 12.04.2018, na Inšpektorát SOI so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj nezaslala požadované nadobúdacie doklady na 

nebezpečné výrobky – Plastová bábika DIVERSITY Fashion No. 8101A, Plastová 

zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“, Plastová bábika „Sweet days“, 

čím na žiadosť orgánu dohľadu neurčila distribútora, ktorý jej predmetné nebezpečné 

výrobky dodal. 

 

Predmetné doklady na nebezpečné výrobky (Plastová bábika DIVERSITY Fashion 

No. 8101A, Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“, Plastová 

bábika „Sweet days“) neboli dodatočne zaslané na adresu SOI, ani predložené pri 

kontrole dňa 25.04.2018. 

 

- zákazu uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by 

mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 3 
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 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631


 

 

 

 

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 

2 ods. 1 písm. k a ods. 3 písm. a) k citovanému zákonu v zmysle § 7 ods. 1 písm. 

d) 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 25.04.2018 bolo v prevádzkarni Čínsky obchod, hračky, 

Námestie mieru 6, Holíč zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh 

výrobku – 3 ks Bábika „SPARKLE GIRL“, No. 6669 á 2,50 €, napriek tomu, že 

identický výrobok bol dňa 03.01.2017 zverejnený na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka 

predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia (v plastovom materiáli, z 

ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov) a je 

nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti uvedeného výrobku SOI v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 9 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 informovala dňa 03.01.2017 aj verejnoprávne informačné inštitúcie, 

 

 

podľa § 23 ods. 1 písm. a), 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: 10 000 € (slovom: desaťtisíc 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: 02400218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 28.03.2018, 12.04.2018 a 25.04.2018 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 

obchod AKAI, Bernolákova 1, Holíč a Čínsky obchod, hračky, Námestie mieru 6, Holíč 

ktorú prevádzkoval účastník konania. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo dňa 28.03.2018 v 

prevádzkarni Čínsky obchod AKAI, Bernolákova 1, Holíč zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nachádzal: 

 

1. 1 druh výrobku – 2 ks Plastová bábika DIVERSITY Fashion No. 8101A á 2 €  
 

Identický výrobok bol dňa 30.05.2017 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti 

závažné riziko ohrozenia zdravia (v plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava 

bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov) a je nebezpečným výrobkom, pričom o 

nebezpečnosti uvedeného výrobku SOI v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 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 informovala dňa 30.05.2017 aj verejnoprávne 

informačné inštitúcie. 

 

Plastová bábika, ktorá je zabalená v papierovej krabici s priehľadnou prednou stranou. 

Ostatné strany krabice majú farebné vyobrazenie bábiky. Na zadnej strane krabice je 

prilepená papierová etiketa s údajmi od výrobcu a dovozcu s návodom na použitie s 

označením čísla produktu No. 8101A, N: 134465 a EAN: 8584156134465. 

 

Na papierovej časti originálneho balenia sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- FASHION DIVERSITY,  

- 3+ AGES,  

- upozornenie: „WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children 

under 3 years.“, 

- označenie CE, 

- MADE IN CHINA,  

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- No.8101 A□ B□C□D□. 

 

Na zadnej strane originálneho balenia je nalepený papierový štítok s nasledovnými údajmi: 

- Bábika (na prilepenom štítku, ktorým sú prelepené pôvodné údaje), 

- EAN kód: 8584156002597 (na prilepenom štítku, ktorým sú prelepené pôvodné 

údaje), 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- Dovozca: GOLFINVEST, spol. s.r.o., Čajakova 28 Bratislava,  

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU GROUP INTL. TRADE CORP. LTD.ADR: 

JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA. 

- „Návod na použitie a upozornenie: Obsahuje malé časti, nieje vhodné pre malé deti 

do 3 rokov. Obal nieje na hranie, aby nezadusilo deti. Deti nenechať bez dozoru. 

Dodržiavať čistotu.“ 

- číslo modelu: 8101A. 

 

Hore uvedený papierový štítok mal prelepené niektoré údaje nachádzajúce sa papierovom 

štítku na zadnej strane originálneho balenia. Prelepený papierový štítok sa dal ľahko odlepiť, 

a tým inšpektori zistili údaje, ktoré sa nachádzali  na pôvodnom štítku. Na papierovom štítku 

boli prelepené nasledovné pôvodné údaje: Bábika, N:134465, EAN kód: 8584156134465, 

tieto údaje boli prelepené nasledovnými údajmi: babika, EAN kód: 8584156002597. 



 

 

 

 

 

Prelepené údaje sú identické s údajmi zverejnenými dňa 30.05.2017 na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky-Národný trh SR. 

 

Nadobúdacie doklady  a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová bábika 

DIVERSITY Fashion No. 8101A v čase kontroly neboli predložené. 

 

2. 1 druh výrobku – 1 ks Plastová bábika „Sweet days“ Typ: No. 503 ITEM NO 

503AA á 5 €  
 

Výrobok bol vyhlásený za nebezpečný výrobok, nakoľko predstavuje chemické riziko z 

dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov. Informácia o nebezpečnosti výrobku pre Typ: No. 503 

ITEM NO 503AA bola dňa 26.01.2018 zverejnená aj na internetovej stránke www.soi.sk v 

časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552, oznámenie od 

členského štátu Česká republika, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0077/2018 a informácia o 

nebezpečnosti výrobku pre Typ: 503 AC bola dňa 09.03.2018 zverejnená aj na internetovej 

stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 

15680, oznámenie od členského štátu Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018. 

 

Plastová bábika zabalená v papierovej krabici s priesvitnou prednou časťou.  

 

Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:  

- „Sweet days“ „ BEAUTIFUL FASHION START FROM HERE!“,  

- 3+,  

- „Beauty Girls“,  

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE,  

- MADE IN CHINA,  

- WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts Not for children under 3 years, 

- No. 503 A□B□C□D□. 

 

Na balení sa nachádzal prilepený papierový štítok s  nasledovnými údajmi: 

- Bábika,  

- N:151141, 

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE, 

- EAN: 8584156151141, 

- Dovozca: GOLFINVEST, spol s.r.o Čajaková 28, Bratislava, 

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU  GROUP INTL. TRADE CORP. LTD. ADR: 

JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA, 

- Návod na použitie a upozornenie: Obsahuje malé časti, nieje vhodné pre malé deti 

do 3 rokov. Obal nieje na hranie, aby nezadusilo deti. Deti nenechať bez dozoru. 

Dodržovať čistotu.   

- číslo modelu: 503AA-AC.   

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová bábika 

„Sweet days“ No. 503 v čase kontroly neboli predložené. 

 

3. 1 druh výrobku –  7 ks Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“ 

á 1,20 €, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045, EAN kód: 8584156143863 

 



 

 

 

 

 

Identický výrobok bol dňa 17.01.2018 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti 

závažné riziko ohrozenia zdravia (mechanické riziko – riziko poškodenia sluchu) a je 

nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti uvedeného výrobku SOI v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 9 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 

informovala dňa 17.01.2018 aj verejnoprávne informačné inštitúcie. 

 

Na vrchnej časti priesvitného obalu sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- xiewei TOYS, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- označenie CE, 

- MADE IN CHINA,  

- WARNING NOT SUITABLE FORCHILDREN UNDER 3 YEARS DUE TO 

SMALL PARTS. 

 

Na zadnej strane originálneho balenia je nalepený papierový štítok s nasledovnými údajmi: 

- Mobil 

- N:143863 

- EAN kód: 8584156143863 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- Dovozca: GOLFINVEST, spol s.r.o Čajakova 28 Bratislava,  

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU GROUP INTL. TRADE CORP. LTD. ADR: 

JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA. 

- „Návod na použitie a upozornenie: Vložte baterky podľa polarizácie (+, -) na určené 

miesto. Nemiešať staré batérie s novými. Skladovať bez bateriek. Obal 

(sáčok)zlikvidujte, aby sa dieťa neudusilo. Dodržujte čistotu. Nenechať blízko ohňa. 

Obsahuje malé časti. Nevhodné pre malé deti do 3 rokov. Dieťa nenechávajte bez 

dozoru, aby malé súčiastky neprehltlo.  

- číslo modelu: 8045. 

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová zvuková 

hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“,  N:143863 v čase kontroly neboli predložené. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek hračka musí 

byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na 

ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka 

zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 

zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 1 písm. k) zákona o bezpečnosti hračiek hračka, ktorá 

je navrhnutá, aby vydávala zvuk, musí byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného 

hluku a nepretržitého hluku navrhnutá a vyrobená tak, aby zvuk, ktorý vydáva, nemohol 

poškodiť sluch dieťaťa. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek hračka vrátane obsiahnutých chemických 

látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak 

sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie 

a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri 
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hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú 

vekovú skupinu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 

a prílohu č. 2 ods. 1 písm. k) a ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý stanovuje 

zákaz distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa 

podľa § 3 citovaného zákona bezpečnostné požiadavky na hračky - hračka vrátane 

obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie 

dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením 

zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho 

dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov 

alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu; hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky 

podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom 

predpokladaného obdobia jej používania a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 

k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 3 hore uvedené druhy výrobkov v celkovej hodnote 17,40 € 

nespĺňali podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich ďalší 

predaj zakázal. 

 

Na základe uvedeného bolo v záväzných pokynoch a opatreniach v bode 6. účastníkovi 

konania uložené, aby do termínu 04.04.2018 na adresu Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave 

zaslala nadobúdacie doklady k nebezpečným výrobkom s presnou špecifikáciou a 

vyznačením v nadobúdacom doklade. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 28.03.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Bernolákova 1, Holíč, prevzal poverený zástupca účastníka 

konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

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

berie na vedomie. 

 

Pri kontrole vykonanej dňa 12.04.2018 a 25.04.2018 v prevádzkarni Čínsky obchod AKAI, 

Bernolákova 1, Holíč bolo zistené, že účastník konania do dňa vykonania kontroly, t.j. 

12.04.2018, na Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj nezaslala požadované 

nadobúdacie doklady na nebezpečné výrobky – Plastová bábika DIVERSITY Fashion No. 

8101A, Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“, Plastová bábika 

„Sweet days“, čím na žiadosť orgánu dohľadu neurčila distribútora, ktorý jej predmetné 

nebezpečné výrobky dodal. Predmetné doklady na nebezpečné výrobky (Plastová bábika 

DIVERSITY Fashion No. 8101A, Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei 

TOYS“, Plastová bábika „Sweet days“) neboli dodatočne zaslané na adresu SOI, ani 

predložené pri kontrole dňa 25.04.2018. Z uvedeného postupu prešetrovania nebezpečného 

výrobku je zrejmé, že účastník konania ako distribútor neurčil osobu, ktorá mu predmetný 

nebezpečný výrobok predala a u ktorej by bolo možné vykonať došetrenie nebezpečného 

výrobku. 

 

Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktorý mu ako distribútorovi ukladá povinnosť určiť na žiadosť orgánu 
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dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu 

výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 12.04.2018 

a 25.04.2018, ktorých kópie v prevádzkarni na adrese: Bernolákova 1, Holíč, prevzal 

poverený zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 12.04.2018 poverený zástupca účastníka 

konania kontrolné zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom 

zázname uvádza, že záznam odovzdá. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 25.04.2018 poverený zástupca účastníka 

konania kontrolné zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom 

zázname uvádza, že berie na vedomie. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo dňa 25.04.2018 v 

prevádzkarni Čínsky obchod, hračky, Námestie mieru 6, Holíč ktorú prevádzkoval 

účastník konania zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku – 3 ks 

Bábika „SPARKLE GIRL“, No. 6669 á 2,50 €, napriek tomu, že identický výrobok bol dňa 

03.01.2017 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné 

výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti závažné riziko 

ohrozenia zdravia (v plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený 

nadlimitný obsah ftalátov) a je nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti uvedeného 

výrobku SOI v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 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 informovala dňa 03.01.2017 aj verejnoprávne informačné inštitúcie. 

 

Plastová bábika s blond vlasmi s bledomodrými šatmi so strieborným vzorom. Zabalená v 

ružovej kartónovej krabici s priehľadom prednou časťou. Na papierovej časti originálneho 

balenia sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- Sparkle girl, The Beautiful Girls!, 

- 3+ AGES. 

 

Na zadnej strane originálneho balenia je nalepený papierový štítok  s nasledovnými údajmi: 

- Bábika, 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- N:000180, 

- Dovozca/dodávateľ: MKKU s.r.o., Miletičova 63 821 09 Bratislava,SR  

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU GROUP INTL.TRADE CORP.LTD. 

- ADR: JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA, 

- Návod na použitie a upozornenie: Obsahuje malé časti, nie je vhodné pre malé deti 

do 3 rokov. Obal nie je na hranie, aby nezadusilo deti. Deti nenechať bez dozoru. 

Dodržiavať čistotu. 

- číslo modelu: 6669B1-B3 

- EAN kód: 8584156000180.  

 

Na originálnom balení na zadnej strane je uvedené: 

- Sparkle girl, 

- CE, 



 

 

 

 

 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- No. 6669 A□B□C□D□ 

- MADE IN CHINA, 

- WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts Not for children under 3 years. 

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku - Bábika „ SPARKLE 

GIRL“ NO. 6669, N:000180 v čase kontroly neboli predložené. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek hračka musí 

byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na 

ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka 

zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 

zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek hračka vrátane obsiahnutých chemických 

látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak 

sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie 

a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri 

hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú 

vekovú skupinu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 

a prílohu č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý stanovuje zákaz 

distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa podľa 

§ 3 citovaného zákona bezpečnostné požiadavky na hračky - hračka vrátane obsiahnutých 

chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo 

dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim 

správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, 

predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú 

špecifikovanú vekovú skupinu; hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 

1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom predpokladaného obdobia jej 

používania a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 1 hore uvedený druh výrobku v celkovej hodnote 7,50 € 

nespĺňal podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa jeho ďalší 

predaj zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 25.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Námestie mieru 6, Holíč, prevzal konateľ účastníka 

konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

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

berie na vedomie. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

26.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. 
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o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 13.08.2018. 

 

V zmysle § 32 ods. 9 citovaného zákona o e-Governmente ak k elektronickému doručeniu 

dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na 

vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne 

plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo 

z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní 

konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja. 

 

V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 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 e-maile zo dňa 12.04.2018 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že bolo napísané oznámenie pre zákazníkov, aby vrátili 

kúpené nebezpečné výrobky do predajne, a zvyšné výrobky boli vrátené dodávateľovi. 

  

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 30.04.2018 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že napísal oznámenie pre zákazníkov, aby vrátili kúpené 

nebezpečné výrobky do predajne s tým, že im bude vrátená kúpna cena výrobku. Zvyšné 

výrobky boli vrátené dodávateľovi, pričom dodávateľ neposkytol vyhlásenie o zhode. 

Účastník konania zaslal dňa 03.05.2018 fotokópiu nadobúdacích dokladov k nebezpečným 

výrobkom zisteným inšpektormi SOI pri kontrole vykonanej dňa 25.04.2018 na 

prevádzkarni Nám. Mieru 6, Holíč. 

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 21.05.2018 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že do 21.05.2018 sa do predajne nevrátili žiadne 

nebezpečné výrobky. 

 

 

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 uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, 

ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 

3 a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek 

a porušenie povinnosti distribútora určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu 
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členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného zástupcu, 

dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal. 

 

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

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky, keďže ponuka 

nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie, nakoľko takéto výrobky predstavujú pre 

spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené nebezpečenstvo. Dôvody pre vyhlásenie výrobkov 

za nebezpečné sú uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia. Zákon o bezpečnosti 

hračiek je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V prípade porušenia tohto zákona dochádza k tzv. ohrozovacím správnym deliktom. 

K naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. 

 

Nakoľko účastník konania nesplnil povinnosť určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu 

dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného 

zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal nemohol správny orgán ako 

orgán dohľadu zistiť prípadný výskyt identických nebezpečných výrobkov a nariadiť ich 

siahnutie z trhu.  

 

Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania 

zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi boli ponúkané nebezpečné 

výrobky, bolo potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter 

protiprávneho konania je zvlášť závažný. Keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je 

ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní 

nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku 

spotrebiteľa používajúceho takýto výrobok. Zároveň bolo zohľadnené, že sa v predmetnom 

prípade jednalo o hračky, teda výrobky určené pre deti.  

 

Taktiež bolo prihliadnuté k tej skutočnosti, že oznam o nebezpečnosti predmetných 

výrobkov bol zverejnený na internetovej stránke SOI už odo dňa 30.05.2017 (Plastová 

bábika DIVERSITY Fashion No. 8101A), 17.01.2018 (Plastová zvuková hračka na batérie 

MOBIL „xiewei TOYS“), 26.01.2018 (Plastová bábika „Sweet days“) a 03.01.2017 (Bábika 

„SPARKLE GIRL“, No. 6669). 

 

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. a) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi, 

dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur, 

ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 

7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b).  

 

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. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-2.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-2.pismeno-b


 

 

 

 

 

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 bolo konštatované 

opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roka (rozhodnutie č. 

W/336/2/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2017, a ktorým bola uložená 

pokuta vo výške 2 000,- €, z dôvodu porušenia § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 

a prílohu č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek), správny orgán využil pri 

ukladaní pokuty § 23 ods. 4 zákona o bezpečnosti hračiek. Pokuta bola účastníkovi konania 

aj napriek tejto skutočnosti s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici 

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. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: W/0251/02/2018 Dňa: 11.09.2018 

  
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:  ELISA Sk spol. s r.o. 

sídlo: Tomášikova 12570/50A, Bratislava 831 03 

IČO:  47 123 125 

 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo 

by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 3 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 a prílohy č. 2 ods. 1 písm. k) a ods. 3 písm. a) 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

k citovanému zákonu v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 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 04.04.2018 bolo v prevádzkarni Textil, obuv, 

hračky ELISA, Polyfunkčný objekt Bazilicon, Hlavné námestie 7771, Šaštín – Stráže 

zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 

 1 druh výrobku –  1 ks Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“, 

artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045, EAN kód: 8584156143863 á 2 €, 

napriek tomu, že identický výrobok bol dňa 17.01.2018 zverejnený na internetovej 

stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená 

hračka predstavovala pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia (mechanické riziko – 

riziko poškodenia sluchu) a je nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti 

uvedeného výrobku SOI v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 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 informovala dňa 17.01.2018 aj 

verejnoprávne informačné inštitúcie; 

 1 druh výrobku –  1 ks Plastová bábika „Sweet days“ á 4,99 €, ktorý je vzhľadom a 

označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX  - notifikácia č. 

0077/2018, ktorá bola dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk 

v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552 s údajmi: 

Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 ITEM NO 503AA, ktorá 

predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o 

nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0077/2018 a notifikácia č. 0280/2018, ktorá bola dňa 09.03.2018 

zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný 

trh EÚ pod poradovým číslom 15680 s údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod 

Čína, Typ: 503 AC, ktorá predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu 

ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo 

notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018; 

 1 druh výrobku –  2 ks Plastová bábika „Sweet days“ á 4,30 €, ktorý je vzhľadom a 

označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX - notifikácia č. 

0280/2018, ktorá bola dňa 09.03.2018 zverejnená na internetovej stránke www.soi.sk 

v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15680 s údajmi: 

Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: 503 AC, ktorá predstavuje 

chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti 

výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018 a 

notifikácia č. 0077/2018, ktorá bola dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej 

stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým 

číslom 15552 s údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 

ITEM NO 503AA, ktorá predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu 

ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, 

číslo notifikácie oznámenia/rok: 0077/2018, 

 

 

podľa § 23 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 

 

 

p o k u t u 



 

 

 

 

 

 

 

vo výške: 4 000 € (slovom: štyritisíc 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: 02510218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 04.04.2018 a 09.05.2018 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 Textil, 

obuv, hračky ELISA, Polyfunkčný objekt Bazilicon, Hlavné námestie 7771, Šaštín – Stráže, 

ktorú prevádzkoval účastník konania. 

 

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

spotrebiteľa sa nachádzal: 

 

1. 1 ks Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“, artiklové číslo 

N.143863, číslo modelu: 8045, EAN kód: 8584156143863 á 2 € 

 

Identický výrobok bol dňa 17.01.2018 zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky/Národný trh SR, nakoľko uvedená hračka predstavovala pre deti 

závažné riziko ohrozenia zdravia (mechanické riziko – riziko poškodenia sluchu) a je 

nebezpečným výrobkom, pričom o nebezpečnosti uvedeného výrobku SOI v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 9 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 

informovala dňa 17.01.2018 aj verejnoprávne informačné inštitúcie. 

 

Plastová hračka v tvare mobilného telefónu na baterky. Hračka má svetlomodrú farbu a na 

jej prednej strane je umiestnené malé zrkadielko a tlačidlá, po stlačení ktorých má hračka 

vydávať zvuk. Baterky nie sú súčasťou balenia. Na jej prednej strane je nalepený farebný 

obrázok s vyobrazením žirafy, slonov, zebry a ďalších zvieratiek. Výrobok bol zabalený do 

priesvitného obalu, na ktorom bol prilepený papierový štítok s nasledujúcimi údajmi: názov 

výrobku, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045 a EAN kód: 8584156143863. Na 

samostatnom štítku je umiestnené označenie CE. 

 

Na vrchnej časti priesvitného obalu sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- xiewei TOYS, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- označenie CE, 



 

 

 

 

 

- MADE IN CHINA,  

- WARNING NOT SUITABLE FORCHILDREN UNDER 3 YEARS DUE TO 

SMALL PARTS. 

 

Na zadnej strane originálneho balenia je nalepený papierový štítok s nasledovnými údajmi: 

- Mobil 

- N:143863 

- EAN kód: 8584156143863 

- označenie CE, 

- grafický symbol o nevhodnosti pre deti do 3 rokov, 

- Dovozca: GOLFINVEST, spol s.r.o Čajakova 28, Bratislava,  

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU GROUP INTL. TRADE CORP. LTD. ADR: 

JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA. 

- „Návod na použitie a upozornenie: Vložte baterky podľa polarizácie (+, -) na určené 

miesto. Nemiešať staré batérie s novými. Skladovať bez bateriek. Obal 

(sáčok)zlikvidujte aby sa dieťa neudusilo. Dodržujte čistotu. Nenechať blízko ohňa. 

Obsahuje malé časti. Nevhodné pre malé deti do 3 rokov. Dieťa nenechávajte bez 

dozoru aby malé súčiastky nepr ehltlo.“  

- číslo modelu: 8045. 

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová zvuková 

hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“,  N:143863 v čase kontroly neboli predložené. 

 

2. 1 ks Plastová bábika „Sweet days“ á 4,99 € 

 

Výrobok je vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX  

- notifikácia č. 0077/2018, ktorá bola dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552 s 

údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 ITEM NO 503AA, ktorá 

predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o 

nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0077/2018 a notifikácia č. 0280/2018, ktorá bola dňa 09.03.2018 zverejnená 

na internetovej stránke www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod 

poradovým číslom 15680 s údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: 503 

AC, ktorá predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie 

o nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 

0280/2018. 

 

Plastová bábika zabalená v papierovej krabici s priesvitnou prednou časťou.  

 

Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:  

- „Sweet days“ „ BEAUTIFUL FASHION START FROM HERE!“  

- 3+,  

- „Beauty Girls“,  

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE,  

- MADE IN CHINA,  

- WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts Not for children under 3 years, 

- No. 503 A□B□C□D□. 

 



 

 

 

 

 

Na balení sa nachádzal prilepený papierový štítok s  nasledovnými údajmi: 

- Bábika,  

- N:151141, 

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE, 

- EAN: 8584156151141, 

- Dovozca: GOLFINVEST, spol s.r.o Čajaková 28, Bratislava, 

- Výrobca: WENZHOU JINZHOU  GROUP INTL. TRADE CORP. LTD. ADR: 

JINZHOU MANSION, WENZHOU ROAD, WENZHOU CHINA, 

- Návod na použitie a upozornenie: Obsahuje malé časti, nieje vhodné pre malé 

deti do 3 rokov. Obal nieje na hranie, aby nezadusilo deti. Deti nenechať bez 

dozoru. Dodržovať čistotu.   

- číslo modelu: 503AA-AC.   

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová bábika 

„Sweet days“ No. 503 v čase kontroly neboli predložené. 

 

3. 2 ks Plastová bábika „Sweet days“ á 4,30 € 

 

Výrobok je vzhľadom a označením totožný s výrobkami notifikovanými v systéme RAPEX 

- notifikácia č. 0280/2018, ktorá bola dňa 09.03.2018 zverejnená na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15680 s 

údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: 503 AC, ktorá predstavuje 

chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o nebezpečnosti 

výrobku od členského štátu: Poľsko, číslo notifikácie oznámenia/rok: 0280/2018 a 

notifikácia č. 0077/2018, ktorá bola dňa 26.01.2018 zverejnená na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti nebezpečné výrobky/jednotný trh EÚ pod poradovým číslom 15552 s 

údajmi: Plastová bábika „Sweet days“, pôvod Čína, Typ: No. 503 ITEM NO 503AA, ktorá 

predstavuje chemické riziko z dôvodu nadlimitného obsahu ftalátov, oznámenie o 

nebezpečnosti výrobku od členského štátu: Česká republika, číslo notifikácie 

oznámenia/rok: 0077/2018. 

 

Plastová bábika zabalená v papierovej krabici s priesvitnou prednou časťou.  

 

Na originálnom balení výrobku sa okrem iného nachádzali nasledovné údaje:  

- „Sweet days“ „ BEAUTIFUL FASHION START FROM HERE!“  

- 3+,  

- „Beauty Girls“,  

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE,  

- MADE IN CHINA,  

- WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts Not for children under 3 years, 

- No. 503 A□B□C□D□. 

 

Na balení sa nachádzal prilepený papierový štítok s  nasledovnými údajmi: 

- Bábika,  

- ITEM NO: ZY-11554, 

- grafický symbol o vekovej nevhodnosti pre deti do 3 rokov,  

- označenie CE, 

- EAN: 6912080115540, 



 

 

 

 

 

- Dovozca: TOY MIX s.r.o.; Stará vajnorská 19/BA 

- Výrobca: No.460, Jingfa Road, Beiyuan, Yiwu. Jinhua, Zhejiang, China 

- Upozornenie! Pouzivajte pod dozorom dospelej osoby, obal odstrante z dosahu 

deti.Nie je vhodné pre deti do 3 rokov, obsah malych casti.Hrozi nebezpecenstvo 

udusenia.  Obal by mal byt zachovany—obsahuje dolezit informacie. Krajina 

pôvodu P.R.C. 

 

Nadobúdacie doklady a vyhlásenie o zhode k nebezpečnému výrobku Plastová bábika 

„Sweet days“ No. 503 v čase kontroly neboli predložené. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek hračka musí 

byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na 

ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka 

zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1 

zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

V zmysle predmetnej prílohy č. 2 ods. 1 písm. k) zákona o bezpečnosti hračiek hračka, ktorá 

je navrhnutá, aby vydávala zvuk, musí byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného 

hluku a nepretržitého hluku navrhnutá a vyrobená tak, aby zvuk, ktorý vydáva, nemohol 

poškodiť sluch dieťaťa. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek hračka vrátane obsiahnutých chemických 

látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak 

sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie 

a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri 

hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú 

vekovú skupinu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 7 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 3 

a prílohu č. 2 ods. 1 písm. k) a ods. 3 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý stanovuje 

zákaz distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa 

podľa § 3 citovaného zákona bezpečnostné požiadavky na hračky - hračka vrátane 

obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie 

dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením 

zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho 

dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov 

alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu; hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky 

podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu počas výrobcom 

predpokladaného obdobia jej používania a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 

k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 2 hore uvedené druhy výrobkov v celkovej hodnote 15,59 € 

nespĺňali podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich ďalší 

predaj zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 04.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hlavné námestie 7771, Šaštín – Stráže, prevzal poverený 

zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

Taktiež sú zistené skutočnosti zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 09.05.2018, 

ktorého kópiu v prevádzkarni na adrese: Hlavné námestie 7771, Šaštín – Stráže, 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 

26.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 13.08.2018. 

 

V zmysle § 32 ods. 9 citovaného zákona o e-Governmente ak k elektronickému doručeniu 

dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na 

vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne 

plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo 

z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní 

konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja. 

 

V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny 

poriadok), ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo 

je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, 

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 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 03.05.2018 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a zasiela nadobúdací doklad o nákupe bábiky. 

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 11.05.2018 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že do dňa zaslania predmetného e-mailu nebol tovar vrátený na 

predajňu. 

 

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 uloženého distribútorovi sprístupniť hračku na trhu, 

ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky na hračky podľa § 

3 a osobitné bezpečnostné požiadavky prílohy č. 2 k zákonu o bezpečnosti hračiek. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061631
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-78#f7061997


 

 

 

 

 

 

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

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky, keďže ponuka 

nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie, nakoľko takéto výrobky predstavujú pre 

spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené nebezpečenstvo. Dôvody pre vyhlásenie výrobkov 

za nebezpečné sú uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia. Zákon o bezpečnosti 

hračiek je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti za zistené nedostatky. 

V prípade porušenia tohto zákona dochádza k tzv. ohrozovacím správnym deliktom. 

K naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinností 

zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. 

 

Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania 

zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi boli ponúkané nebezpečné 

výrobky, bolo potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter 

protiprávneho konania je zvlášť závažný. Keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je 

ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní 

nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku 

spotrebiteľa používajúceho takýto výrobok. Zároveň bolo zohľadnené, že sa v predmetnom 

prípade jednalo o hračky, teda výrobky určené pre deti.  

 

Taktiež bolo prihliadnuté k tej skutočnosti, že oznam o nebezpečnosti predmetných 

výrobkov bol zverejnený na internetovej stránke SOI už odo dňa 17.01.2018 (Plastová 

zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“), 26.01.2018 (Plastová bábika „Sweet 

days“) a 09.03.2018 (Plastová bábika „Sweet days“). 

 

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. a) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi, 

dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 500 do 50 000 eur, 

ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 

7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b). 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.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-4.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-6.odsek-2.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20160201#paragraf-7.odsek-2.pismeno-b


 

 

 

 

 

Číslo: P/0272/02/2018 Dňa: 28.09.2018 

  
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:  PALATIN s.r.o. 

sídlo: Zlatovská 33, Trenčín 911 05 

IČO:  36 301 477 

 

 

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 18.04.2018 bolo v mieste ambulantného predaja mastí a gélov, 

vstupná hala polikliniky Družba, Starohájska 2, Trnava zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku (1 ks Aloe Vera Krém s D-

PANTHENOLOM 200 g á 8 €, dátum najneskoršej spotreby: EXP 13.11.16) v 

celkovej hodnote 8,00 € po uplynutí doby spotreby; 

 

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 

18.04.2018 bolo v mieste ambulantného predaja mastí a gélov, vstupná hala 

polikliniky Družba, Starohájska 2, Trnava 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 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno 

a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú dobu 

určenú pre spotrebiteľa v zmysle § 15 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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



 

 

 

 

 

18.04.2018 bolo v mieste ambulantného predaja mastí a gélov, vstupná hala 

polikliniky Družba, Starohájska 2, Trnava zistené, že miesto ambulantného predaja 

v čase kontroly nebolo označené menom a priezviskom osoby zodpovednej za 

činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa; 
 

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

sídlo predávajúceho v zmysle § 16 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 

18.04.2018 bolo v mieste ambulantného predaja mastí a gélov, vstupná hala 

polikliniky Družba, Starohájska 2, Trnava zistené, že pri vykonaní kontrolného 

nákupu bol spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – vydaný doklad o kúpe, v ktorom bolo 

uvedené nesprávne sídlo predávajúceho (na vydanom doklade o kúpe bolo uvedené 

sídlo predávajúceho: Považská 37, 911 01 Trenčín, pričom podľa Výpisu z 

obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 10826/R zverejneného 

na internetovej stránky www.orsr.sk je od 14.03.2015 sídlo predávajúceho: 

Zlatovská 33, Trenčín 911 05); 

 

5. 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 18.04.2018 bolo v mieste 

ambulantného predaja mastí a gélov, vstupná hala polikliniky Družba, Starohájska 2, 

Trnava zistené, že 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, 

 

 

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: 02720218.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 18.04.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v mieste ambulantného predaja mastí a gélov, vstupná hala polikliniky 



 

 

 

 

 

Družba, Starohájska 2, Trnava, 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 bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh 

výrobku v celkovej hodnote 8,00 € 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 výrobok 1 ks Aloe Vera Krém s D-PANTHENOLOM 200 g á 8 €, 

dátum najneskoršej spotreby: EXP 13.11.16. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 1 hore uvedený druh výrobku v celkovej hodnote 8,00 € nespĺňal 

podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa jeho ďalší predaj 

zakázal. 

 

Ďalej 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). 

 

Kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne a prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa. 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého bol zakúpený výrobok: 1 ks masážny krém s pagaštanom konským, 450 

g, á 10,00 €/ks. Účastník konania prítomný pri kontrole spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – 

vydal doklad o kúpe, v ktorom bolo uvedené nesprávne sídlo predávajúceho (na vydanom 

doklade o kúpe bolo uvedené sídlo predávajúceho: Považská 37, 911 01 Trenčín, pričom 

podľa Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 10826/R 

zverejneného na internetovej stránky www.orsr.sk je od 14.03.2015 sídlo predávajúceho: 

Zlatovská 33, Trenčín 911 05). Uvedeným konaním účastník konania porušil § 16 ods. 1 

písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť 

vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedené sídlo predávajúceho.  

 

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 18.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Starohájska 2, Trnava, 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 

31.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 02.08.2018. 

 

Listom zo dňa 20.08.2018 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 01.10.2018.  

 

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 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá vedeniu spoločnosti.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 03.05.2018 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že 

reklamačný poriadok sa stratil a s obsahom inšpekčného záznamu v plnom rozsahu súhlasí.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 17.05.2018 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že 

nedostatky zistené pri kontrole boli odstránené. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti 

majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby, 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 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 

uviesť meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú dobu 

určenú pre spotrebiteľa, povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom 

je uvedené sídlo predávajúceho 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. 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, preto nie je 

zanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobkov, u ktorých uplynula doba ich najneskoršej 

spotreby, hrozí riziko ohrozenia majetku spotrebiteľa, keďže išlo o výrobky, ktoré po 

uplynutí doby spotreby nemusia mať také vlastnosti, pre ktoré si ich spotrebiteľ zakúpil. 

 

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. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

práva spotrebiteľa na informácie o mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne a prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa.  

 

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. 

 

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 

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. 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0275/02/2018 Dňa: 12.09.2018 



 

 

 

 

 

  
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: Č.E.Z.A. SL. s.r.o. 

sídlo: Námestie Slobody 146/12, Skalica 909 01 

IČO:         46 242 384 

 

 

pre porušenie: 

 

1. 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 

18.04.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň MARCO, Námestie slobody 146/12, 

Skalica zistené, že v čase kontroly sa na prevádzkarni nachádzala digitálna váha 

CAS, model SW-1S plus, výrobné číslo 150653889, s označením M CE 15 s 

platnosťou overenia do 27.11.2017, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa 

nachádzalo 27 druhov zákuskov s deklarovanou hmotnosťou (Veterník 120 g, 

francúzsky krémeš 60 g, tyčinka s nugátom 30 g, cookies 35 g, fit cake 70 g, maxi 

marokánka 60 g, pražská guľa 42 g, zemiačik 50 g, orechový rohlíček 30 g, indián 

40 g, špica 60 g, tvaroh-višňa 110 g, kinder torta 120 g, čokoládová torta 110 g, 

čokoláda-višňa 110 g, jahodová torta 110 g, milka torta 95 g, zázvorník 15 g, banán 

v čokoláde 120 g, vanilkový rohlíček 16 g, krtkova tortička 100 g, Slovan 110 g, 

tvarohový míša 90 g, tvaroh-jahody 110 g, kinder kocka 70 g, panna cotta 190 g, 

Sacher torta 120 g); 

 

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 

18.04.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň MARCO, Námestie slobody 146/12, 

Skalica 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 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 18.04.2018 bolo v prevádzkarni 

Cukráreň MARCO, Námestie slobody 146/12, Skalica 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: 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: 02750218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 18.04.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Cukráreň MARCO, Námestie slobody 146/12, Skalica, 

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 čase kontroly sa na prevádzkarni nachádzala digitálna váha 

CAS, model SW-1S plus, výrobné číslo 150653889, s označením M CE 15 s platnosťou 

overenia do 27.11.2017, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo 27 druhov 

zákuskov s deklarovanou hmotnosťou (Veterník 120 g, francúzsky krémeš 60 g, tyčinka s 

nugátom 30 g, cookies 35 g, fit cake 70 g, maxi marokánka 60 g, pražská guľa 42 g, zemiačik 

50 g, orechový rohlíček 30 g, indián 40 g, špica 60 g, tvaroh-višňa 110 g, kinder torta 120 g, 

čokoládová torta 110 g, čokoláda-višňa 110 g, jahodová torta 110 g, milka torta 95 g, 

zázvorník 15 g, banán v čokoláde 120 g, vanilkový rohlíček 16 g, krtkova tortička 100 g, 

Slovan 110 g, tvarohový míša 90 g, tvaroh-jahody 110 g, kinder kocka 70 g, panna cotta 190 

g, Sacher torta 120 g). 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. 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

Taktiež 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). 

 

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 18.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Námestie slobody 146/12, Skalica, 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 

31.07.2018 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. 

o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok) dňa 17.08.2018, 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 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že reklamačný poriadok a ARS doplnil počas kontroly a váha bude 

overená do konca týždňa.  

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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) 

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. 

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

 

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/0279/02/2018 Dňa: 28.09.2018 

  
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: LAPLANT s.r.o. 

sídlo: Lúčna 1168/6, Nesvady 946 51 

IČO:  51 134 284          

 

pre porušenie: 

 

6. 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 19.04.2018 v prevádzkarni Záhradné 

centrum OÁZIS, Belgická 5, Trnava bolo zistené, že 6 druhov výrobkov (reťazový 

olej Bobor 1 lit., tekuté hnojivo na bonsaje zn. Oázis 250 ml, tekuté hnojivo na 

kaktusy zn. Oázis 250 ml, sadbovač 6x6 cm zn. STREND PRO 30 ks/bal., sviečka 

citronella 6 ks/bal., hnojivo trávnikové KRYSTALON NPK 20-8 0,5 kg) nebolo 

označených predajnou cenou; 

 

7. 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 19.04.2018 bolo v prevádzkarni Záhradné centrum OÁZIS, Belgická 

5, Trnava zistené, že 28 druhov výrobkov (tekuté hnojivo na bonsaje zn. Oázis 250 

ml, tekuté hnojivo na kaktusy zn. Oázis 250 ml, sadbovač 6x6 cm zn. STREND PRO 

30 ks/bal., sviečka citronella 6 ks/bal., hnojivo trávnikové KRYSTALON NPK 20-8 

0,5 kg, umelohmotné popisné  tabuľky k rastlinám 15 ks/bal., umelohmotné spony 

na uväzovanie rastlín 40 ks/bal., hrach siaty odroda Gloriosa 220 g, motorový olej 

zn. HECHT 4T 0,8 lit., olej na mazanie zn. HECHT 0,8 lit., konzum sviečky Flora 

system 5ks/bal., náhrobná sviečka 4 ks/bal., kvapalné hnojivo orchidee zn. Agro 0,5 

lit., kvapalné hnojivo orchidee zn. Agro 0,25 lit., substrát na orchidee zn. Agro 3 lit., 

dekoratívne črepníky Party decopl 5 ks/bal., sadbovač 8x8 cm zn. STREND PRO 18 

ks/bal., zakoreňovač okrúhly zn. Grund 6 cm 24 ks/bal., zakoreňovač okrúhly zn. 

Grund 8 cm 24 ks/bal., zakoreňovač okrúhly zn. Grund 8 cm 12 ks/bal., zakoreňovač 

okrúhly zn. Grund 8x8 cm 24 ks/bal., upínacia spona 4 x 15 cm zn. STREND PRO 

40 ks/bal., rašelinové tablety 38 mm  zn. Grund  30 ks/bal., rašelinové tablety 38 mm  

zn. Grund  15 ks/bal., grilovacie brikety zn. Vivawood 2,5 kg, tavné tyčinky ø 11 

mm zn. STREND PRO 500 g, tavné tyčinky ø 11 mm/200 mm zn. STREND PRO 6 

ks/bal., tavné tyčinky ø 200 x 8 mm 50 ks) nebolo označených jednotkovou 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: 450 € (slovom: štyristopäťdesiat 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: 02790218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 19.04.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Záhradné centrum OÁZIS, Belgická 5, Trnava, 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 6 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. reťazový olej Bobor 1 lit.,  

2. tekuté hnojivo na bonsaje zn. Oázis 250 ml,  

3. tekuté hnojivo na kaktusy zn. Oázis 250 ml,  

4. sadbovač 6x6 cm zn. STREND PRO 30 ks/bal.,  

5. sviečka citronella 6 ks/bal.,  

6. hnojivo trávnikové KRYSTALON NPK 20-8 0,5 kg. 

 

Kontrolou bolo zároveň zistené, že 28 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. tekuté hnojivo na bonsaje zn. Oázis 250 ml,  

2. tekuté hnojivo na kaktusy zn. Oázis 250 ml,  

3. sadbovač 6x6 cm zn. STREND PRO 30 ks/bal.,  

4. sviečka citronella 6 ks/bal.,  

5. hnojivo trávnikové KRYSTALON NPK 20-8 0,5 kg,  

6. umelohmotné popisné  tabuľky k rastlinám 15 ks/bal.,  

7. umelohmotné spony na uväzovanie rastlín 40 ks/bal.,  

8. hrach siaty odroda Gloriosa 220 g,  

9. motorový olej zn. HECHT 4T 0,8 lit.,  

10. olej na mazanie zn. HECHT 0,8 lit.,  

11. konzum sviečky Flora system 5ks/bal.,  

12. náhrobná sviečka 4 ks/bal.,  

13. kvapalné hnojivo orchidee zn. Agro 0,5 lit.,  

14. kvapalné hnojivo orchidee zn. Agro 0,25 lit.,  

15. substrát na orchidee zn. Agro 3 lit.,  

16. dekoratívne črepníky Party decopl 5 ks/bal.,  

17. sadbovač 8x8 cm zn. STREND PRO 18 ks/bal.,  



 

 

 

 

 

18. zakoreňovač okrúhly zn. Grund 6 cm 24 ks/bal.,  

19. zakoreňovač okrúhly zn. Grund 8 cm 24 ks/bal.,  

20. zakoreňovač okrúhly zn. Grund 8 cm 12 ks/bal.,  

21. zakoreňovač okrúhly zn. Grund 8x8 cm 24 ks/bal., 

22. upínacia spona 4 x 15 cm zn. STREND PRO 40 ks/bal.,  

23. rašelinové tablety 38 mm  zn. Grund  30 ks/bal.,  

24. rašelinové tablety 38 mm  zn. Grund  15 ks/bal.,  

25. grilovacie brikety zn. Vivawood 2,5 kg,  

26. tavné tyčinky ø 11 mm zn. STREND PRO 500 g, 

27. tavné tyčinky ø 11 mm/200 mm zn. STREND PRO 6 ks/bal.,  

28. tavné tyčinky ø 200 x 8 mm 50 ks.  

 

Predajnou cenou sa v zmysle § 2 písm. za) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie konečná 

cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo 

za určené množstvo výrobku. 

 

Jednotkovou cenou sa v zmysle § 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa 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 konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 19.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Belgická 5, Trnava, 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 

31.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 02.08.2018. 

 

Listom zo dňa 20.08.2018 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 01.10.2018. 

 

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 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že všetky zistené nedostatky budú okamžite odstránené.  

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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 informovať spotrebiteľa o  cene predávaného 

výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo  informáciu o cene inak vhodne sprístupniť 

a povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

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. 

 

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 €. Pri 

určovaní výšky pokuty bolo prihliadnuté na skutočnosť, že sa jednalo o opakovaný 

nedostatok zistený v prevádzkarni účastníka konania aj pri predchádzajúcej kontrole 

vykonanej dňa 20.12.2017. 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. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0282/02/2018 Dňa: 28.09.2018 

  
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: Ahmad Saleh Ahmed Aldiry 

miesto podnikania: 91925 Šúrovce, Nedárska 785/29 

IČO:         45646325 

 

 

pre porušenie: 

 

1. 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 

20.04.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce 

zistené, že na prevádzkarni  sa v čase kontroly nachádzala digitálna váha zn. T-

SCALE (LIBRA), model: T28-15MR-DS/N: 8028054008 s neplatným úradným 

overením z roku 2015, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali 

zákusky (čoko-višňa rez, lesné ovocie rez, hruškový rez, bounty rez, banánová 

roláda, lesné želé, 80 g tiramisu, 50 g punčový rez), ktoré majú byť označené údajom 

o hmotnosti; 

 

2. povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o 

miere 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 20.04.2018 bolo v 

prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce zistené, že 18 druhov 

výrobkov (čoko-višňa rez, lesné ovocie rez, hruškový rez, bounty rez, banánová 

roláda, lesné želé, horúca čokoláda/biela čokoláda, jahodový shake, banánový shake, 

čokoládový shake, šmolko shake, oreo shake, lentilky shake, vanilkový shake, 



 

 

 

 

 

mocha frappuccino, caramel frappuccino, mocha cookies frappuccino, strawberry 

frappuccino) nebolo označených údajom o miere, resp. o hmotnosti; 
 

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 20.04.2018 bolo v prevádzkarni 

Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce zistené, že 6 druhov výrobkov (čoko-

višňa rez, lesné ovocie rez, hruškový rez, bounty rez, banánová roláda, lesné želé) 

nebolo označených predajnou cenou; 

 

4. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

obchodné meno fyzickej osoby v zmysle § 15 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 20.04.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce 

zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená obchodným 

menom fyzickej osoby; 

 

5. 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 

20.04.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce 

zistené, že pri vykonaní kontrolného nákupu bol spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – 

vydaný doklad o kúpe, v ktorom nebol uvedený názov zakúpeného výrobku 

(zakúpené bolo 1 ks Tiramisu 100 g á 0,90 €, pričom na doklade o kúpe bolo uvedené 

„zakusuk,Rerzy za 90 centov“), 

 

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: 02820218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 20.04.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina, Krakovská 84/3, Šúrovce, 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 v čase kontroly nachádzala 

digitálna váha zn. T-SCALE (LIBRA), model: T28-15MR-DS/N: 8028054008 s neplatným 

úradným overením z roku 2015, napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali 

zákusky (čoko-višňa rez, lesné ovocie rez, hruškový rez, bounty rez, banánová roláda, lesné 

želé, 80 g tiramisu, 50 g punčový rez), ktoré majú byť označené údajom o hmotnosti. 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. 

 

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 bolo zároveň zistené, že 18 druhov výrobkov (čoko-višňa rez, lesné ovocie rez, 

hruškový rez, bounty rez, banánová roláda, lesné želé, horúca čokoláda/biela čokoláda, 

jahodový shake, banánový shake, čokoládový shake, šmolko shake, oreo shake, lentilky 

shake, vanilkový shake, mocha frappuccino, caramel frappuccino, mocha cookies 

frappuccino, strawberry frappuccino) nebolo označených údajom 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 výrobku. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 6 druhov 

výrobkov (čoko-višňa rez, lesné ovocie rez, hruškový rez, bounty rez, banánová roláda, lesné 

želé) 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.  

 

Predajnou cenou sa v zmysle § 2 písm. za) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie konečná 

cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo 

za určené množstvo výrobku. 

 

Ďalej bolo zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola 

označená obchodným menom fyzickej osoby. Uvedeným konaním účastník konania porušil 

§ 15 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno 

fyzickej osoby. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého bol zakúpený výrobok: 1 ks Tiramisu 100 g á 0,90 €. Účastníka konania 

prítomný pri kontrole spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – vydal doklad o kúpe, v ktorom 

nebol uvedený správny názov zakúpeného výrobku. Odpredaný výrobok bol označený ako 

„zakusuk,Rerzy za 90 centov“. 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 20.04.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Krakovská 84/3, Šúrovce, 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 

31.07.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 03.08.2018. 

 

Listom zo dňa 20.08.2018 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 02.10.2018.  

 

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 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že zistené nedostatky ihneď odstráni.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 23.04.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že všetky nedostatky boli odstránené. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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 zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené 

údajmi o miere výrobku, povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť, 

povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno 

fyzickej osoby a povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je 

uvedený správny názov výrobku. 

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania 

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. 

 

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 

odpredávaných výrobkov. 

 

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.  

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

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

mene fyzickej osoby. 

 

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. 

 

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.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0334/02/2018 Dňa: 02.10.2018 

  
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: SOMA - PK s.r.o. 

sídlo: J. Kráľa 727, Senica 905 01 

IČO:  46 962 409 

 

 



 

 

 

 

 

pre porušenie: 

 

4. povinnosti predávať výrobky v správnej miere a 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 16.05.2018 bolo v prevádzkarni Pivný bar AG PLAY, J. 

Kráľa 727, Senica zistené, že: 

 kontrolný nákup bol predražený o sumu celkom 0,35 € z dôvodu nedodržania 

miery alkoholických nápojov zakúpených do kontrolného nákupu (1 x 34 ml 

Becherovka 38 % á 1,40 €/40 ml a 1 x 36 ml Becherovka 38 % á 1,40 €/40 ml); 

 v čase kontroly sa na prevádzkarni nachádzala kuchynská digitálna váha zn. 

SOEHNLE, type: Venezia, TR 60851 bez úradného overenia, napriek tomu, že 

sa v prevádzkarni odpredávali výrobky s deklarovanou hmotnosťou (nakladaný 

hermelín, utopenci, rokfordová guľka), 

 

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: 03340218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 16.05.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Pivný bar AG PLAY, J. Kráľa 727, 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. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého boli zakúpené aj výrobky: 1 x 34 ml Becherovka 38 % á 1,40 €/40 ml a 1 

x 36 ml Becherovka 38 % á 1,40 €/40 ml. Alkoholický nápoj podaný vo výčapnom skle bol 

preliaty do odmerného valca č. 0949/16 s platným úradným overením. Po premeraní objemu 

alkoholického nápoja v odmernom valci a zohľadnení tolerancie 1 ml na preliatie bolo 

zistené, že v skutočnosti bolo podaných v prvom prípade iba 34 ml alkoholického nápoja 

a v druhom prípade iba 36 ml alkoholického nápoja. Nedodržaním deklarovanej miery 

podaných alkoholických nápojov bol spotrebiteľ poškodený o sumu celkom 0,35 €.  

 

Pri kontrole bolo zistené, že v čase kontroly sa na prevádzkarni nachádzala kuchynská 

digitálna váha zn. SOEHNLE, type: Venezia, TR 60851 bez úradného overenia, napriek 

tomu, že sa v prevádzkarni odpredávali výrobky s deklarovanou hmotnosťou (nakladaný 

hermelín, utopenci, rokfordová guľka). 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 predávať výrobky v správnej 

miere a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti. 

 

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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 16.05.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: J. Kráľa 727, Senica, 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 

23.08.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 04.09.2018. 

 

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 poverený zástupca účastníka konania, ktorý vykonal 

nalievanie predmetných alkoholických nápojov, kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, 

že záznam odovzdá.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 18.05.2018 účastník konania kontrolné zistenia 

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

strany čašníčky došlo k pochybeniu, nakoľko naliala alkohol priamo do pohárov bez toho, 

aby si ho najskôr naliala do odmerky, ktorú mala k dispozícii. Pri nástupe do práce bola 

poučená o všetkom aj o tom, že treba používať odmerky. Poukazuje na to, že celý personál 

bol opätovne poučený. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov vo forme 

poučenia personálu hodnotí 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 predávať výrobky v správnej miere a umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti. 

 

Keďže účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, nie je 

zanedbateľná skutočnosť, že nedodržaním deklarovanej miery alkoholického nápoja došlo 

k majetkovej ujme spotrebiteľa, pričom správny orgán prihliadol na výšku tejto majetkovej 

ujmy, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú.  

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že účastník konania 

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. 

 

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. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

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

Číslo: P/0344/02/2018                                                                            Dňa: 28.09.2018 

  
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:  Ivan Kosák - HOSTINEC u SAĎA 

miesto podnikania: 91925 Šúrovce, Horná 2 

IČO:  35402181 

 

 

pre porušenie: 

 

1. 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 

18.05.2018 bolo v prevádzkarni Hostinec u SAĎA, Horná 2, Šúrovce 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; 

 

2. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne v zmysle § 15 ods. 1 písm. a), 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, nakoľko pri kontrole 

vykonanej dňa 18.05.2018 bolo v prevádzkarni Hostinec u SAĎA, Horná 2, Šúrovce 

zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená obchodným 



 

 

 

 

 

menom a miestom podnikania fyzickej osoby a menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne; 

 

3. 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 18.05.2018 bolo 

v prevádzkarni Hostinec u SAĎA, Horná 2, Šúrovce zistené, že v prevádzkarni sa na 

viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste 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: 350 € (slovom: tristopäťdesiat 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: 03440218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 18.05.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Hostinec u SAĎA, Horná 2, Šúrovce, 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 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). 

 

Zároveň bolo zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená 

obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby a menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 

ods. 1 písm. a), b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno 



 

 

 

 

 

a miesto podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne. 

 

Taktiež bolo zistené, že v prevádzkarni sa v čase kontroly 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 umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 18.05.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Horná 2, Šúrovce, 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 

23.08.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 31.08.2018. 

 

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 ihneď odstráni. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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 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 na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno 

a miesto podnikania fyzickej osoby a meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne a povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom 

spotrebiteľovi. 

 

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. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

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

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

prevádzkarne.  

 

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.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

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/0345/02/2018 Dňa: 02.10.2018 

  
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: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 

sídlo: Hospodárska 448, Špačince 919 51 

IČO:  35 718 986 

 

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 18.05.2018 bolo v prevádzkarni JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., 

Hospodárska 448, Špačince zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa 

nachádzali 3 druhy výrobkov (9 ks Pattex Flooring 2in1 1000 ml á 8,32 €, dátum 

výroby 03/2016, doba spotreby do 24 mesiacov od dátumu výroby; 2 ks Montážne 

lepidlo Häfele crystal sealant 290 ml transparent Art.-Nr. 003.50.165 á 9,92 €, doby 

spotreby do 04/2018; 9 ks Ceresit Universal Silicone CS8 280ml á 5,44 €, dátum 

výroby 31.10.2016, spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby) v celkovej 

hodnote 143,68 € po uplynutí doby spotreby; 

 

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 

18.05.2018 bolo v prevádzkarni JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448, 

Špačince 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 označiť výrobok predajnou cenou a 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 18.05.2018 bolo v prevádzkarni JAF 

HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448, Špačince zistené, že:  

a. 7 druhov výrobkov (Häfele Crystal Sealant montážne lepidlo 290 ml, Ceresit 

Universal Silicone CS8 280 ml, Sanitárny silikón Häfele 310 ml, Silné 

lepidlo pre konštrukčné vysoko dynamické namáhavé spoje Häfele 290 ml, 

Akrylátový tmel biely 310 ml, ADLER Pullex Holzöl 2500 ml, ADLER 

Pullex Holzöl 1000 ml) nebolo označených predajnou cenou a jednotkovou 

cenou, 

b. kontrolou voľne dostupných cenníkov (Cenník Drevené obklady; Cenník 

Expres exteriér; Cenník pracovné dosky a príslušenstvo; Cenník Classic 

Touch; Cenník eurowood star; Cenník dosky a podlahy feracell; Cenník 

škárovka cinkovaná; Cenník Laťovky surové; Cenník preglejky stolárske; 

Cenník eurowook vinyl; Cenník drevené podlahy Tilo; Cenník eurowood 3 

vrstvové 3 lamela; Cenník laminátové plávajúce podlahy premium; Cenník 

prostriedkov na údržbu a ošetrovanie podláh; Cenník TREND NATUR; 

Cenník HDF dosky; Cenník FUNDERMAX (4listy); Cenník BIODOSKY; 

Cenník DTD surová bučina; Cenník interiérové okenné parapety KAINDL; 

Cenník ABS hrán; Cenník ABS hrán EGGER; Cenník lesklé akrylátové 

dosky; Cenník drevené masívne dubové podlahy; Cenník lepidlá tmely a 

silikóny Henkel; Cenník prostriedkov na údržbu a ošetrovanie podláh 

BONA) bolo zistené, že predávajúci pri všetkých výrobkoch v ponuke pre 

spotrebiteľa uvedených v spoločných cenníkoch spotrebiteľa neinformuje o 

predajnej (konečnej) cene výrobkov, výrobky boli označené  cenou bez dane 

z pridanej hodnoty (DPH). V ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali aj 

prostriedky na údržbu a ošetrovanie podláh, ktoré neboli označené 

konenčnou cenou pre spotrebiteľa v rátane DPH (Čistič Eurowood – 

laminátové podlahy 1 liter, cena bez DPH 7,79 €; Čistič Eurowood – parkety 

a korok 1 liter, cena bez DPH 6,75 €; Čistič Eurowood – mydlo a drevo 1 

liter, cena bez DPH 7,52 €; Intenzívny čistič Eurowood – drevo a korok 1 

liter, cena bez DPH 8,87 €; PU čistič Eurowood – vinylové podlahy 1 liter, 

cena bez DPH 6,75 €; Lesk Eurowood – parkety a korok 1 liter, cena bez 

DPH 8,87 €; Lesk Eurowood – H2OIL 1 liter, cena bez DPH 15,72 €), 

 

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:  800 € (slovom: osemsto 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: 03450218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 18.05.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448, Špačince, 

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 bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy 

výrobkov (9 ks Pattex Flooring 2in1 1000 ml á 8,32 €, dátum výroby 03/2016, doba spotreby 

do 24 mesiacov od dátumu výroby; 2 ks Montážne lepidlo Häfele crystal sealant 290 ml 

transparent Art.-Nr. 003.50.165 á 9,92 €, doby spotreby do 04/2018; 9 ks Ceresit Universal 

Silicone CS8 280ml á 5,44 €, dátum výroby 31.10.2016, spotrebujte do 12 mesiacov od 

dátumu výroby) v celkovej hodnote 143,68 € 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. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 3 hore uvedené druhy výrobkov v celkovej hodnote 143,68 € 

nespĺňali podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich ďalší 

predaj zakázal. 

 

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). 

 

Taktiež bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (Häfele Crystal Sealant montážne lepidlo 290 

ml, Ceresit Universal Silicone CS8 280 ml, Sanitárny silikón Häfele 310 ml, Silné lepidlo 

pre konštrukčné vysoko dynamické namáhavé spoje Häfele 290 ml, Akrylátový tmel biely 

310 ml, ADLER Pullex Holzöl 2500 ml, ADLER Pullex Holzöl 1000 ml) nebolo označených 

predajnou cenou a jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok 

predajnou cenou a jednotkovou cenou. 

 

Zároveň bolo zistené, že kontrolou voľne dostupných cenníkov (Cenník Drevené obklady; 

Cenník Expres exteriér; Cenník pracovné dosky a príslušenstvo; Cenník Classic Touch; 



 

 

 

 

 

Cenník eurowood star; Cenník dosky a podlahy feracell; Cenník škárovka cinkovaná; 

Cenník Laťovky surové; Cenník preglejky stolárske; Cenník eurowook vinyl; Cenník 

drevené podlahy Tilo; Cenník eurowood 3 vrstvové 3 lamela; Cenník laminátové plávajúce 

podlahy premium; Cenník prostriedkov na údržbu a ošetrovanie podláh; Cenník TREND 

NATUR; Cenník HDF dosky; Cenník FUNDERMAX (4listy); Cenník BIODOSKY; Cenník 

DTD surová bučina; Cenník interiérové okenné parapety KAINDL; Cenník ABS hrán; 

Cenník ABS hrán EGGER; Cenník lesklé akrylátové dosky; Cenník drevené masívne 

dubové podlahy; Cenník lepidlá tmely a silikóny Henkel; Cenník prostriedkov na údržbu a 

ošetrovanie podláh BONA) bolo zistené, že predávajúci pri všetkých výrobkoch v ponuke 

pre spotrebiteľa uvedených v spoločných cenníkoch spotrebiteľa neinformuje o predajnej 

(konečnej) cene výrobkov, výrobky boli označené  cenou bez dane z pridanej 

hodnoty (DPH). V ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali aj prostriedky na údržbu 

a ošetrovanie podláh, ktoré neboli označené konenčnou cenou pre spotrebiteľa v rátane DPH 

(Čistič Eurowood – laminátové podlahy 1 liter, cena bez DPH 7,79 €; Čistič Eurowood – 

parkety a korok 1 liter, cena bez DPH 6,75 €; Čistič Eurowood – mydlo a drevo 1 liter, cena 

bez DPH 7,52 €; Intenzívny čistič Eurowood – drevo a korok 1 liter, cena bez DPH 8,87 €; 

PU čistič Eurowood – vinylové podlahy 1 liter, cena bez DPH 6,75 €; Lesk Eurowood – 

parkety a korok 1 liter, cena bez DPH 8,87 €; Lesk Eurowood – H2OIL 1 liter, cena bez 

DPH 15,72 €) bolo označených  cenou bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čím účastník 

konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu 

ukladá povinnosť označiť výrobok predajnou cenou. 

 

Predajnou cenou sa v zmysle § 2 písm. za) zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie konečná 

cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo 

za určené množstvo výrobku. 

 

Jednotkovou cenou sa v zmysle § 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa 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 konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 18.05.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hospodárska 448, Špačince, 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 

03.09.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 07.09.2018. 

 

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 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie.  

 



 

 

 

 

 

Vo vyjadrení zo dňa 24.05.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že predaj tovaru spotrebiteľovi predstavuje minimálne percento obratu 

spoločnosti, ktorá je zameraná na veľkoobchod, nakoľko je spoločnosť vyťažená predajom 

obchodným spoločnostiam, mohlo sa stať, že chýbal cenník s konečnými cenami aj s DPH, 

avšak tento nedostatok bol obratom odstránený. Taktiež boli obratom stiahnuté výrobky 

a vzorky po uplynutí doby spotreby. Nedostatok týkajúci sa chýbajúcej informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov bude doplnený do 

reklamačného poriadku. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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. 

 

Ďalej správny orgán uvádza, že predávajúci je pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi 

povinný označiť výrobky predajnými a jednotkovými cenami, keďže rozhodujúcim 

okamihom je prvý kontakt spotrebiteľa s ponukou predávajúceho, v tomto okamihu by teda 

mal byť spotrebiteľ informovaný o predajnej a jednotkovej cene ponúkaného tovaru, teda 

neospravedlňuje ho skutočnosť, že predaj tovaru spotrebiteľovi predstavuje minimálne 

percento obratu spoločnosti. Predávajúci je povinný pri ponuke a predaji tovaru informovať 

spotrebiteľa tak, aby mal možnosť sa s predajnou a jednotkovou cenou v dostatočnom 

predstihu oboznámiť. Vzhľadom k tomu, že predávajúci vykonáva aj maloobchodný predaj, 

teda umožňuje predaj výrobkov spotrebiteľom, tak ako to bolo aj v prípade inšpektormi SOI 

vykonaného kontrolného nákupu, vyplýva predávajúcemu zo zákona o ochrane spotrebiteľa 
povinnosť označiť výrobok predajnou cenou, ktorou je konečná cena vrátane DPH 

a všetkých ostatných daní. 

 

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 stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti 

majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby, 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 informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku 



 

 

 

 

 

a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť a 

povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana majetku spotrebiteľa, preto nie je 

zanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobkov, u ktorých uplynula doba ich najneskoršej 

spotreby, hrozí riziko ohrozenia majetku spotrebiteľa, keďže išlo o výrobky, ktoré po 

uplynutí doby spotreby nemusia mať také vlastnosti, pre ktoré si ich spotrebiteľ zakúpil. 

 

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. 

 

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 a jednotkovej cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri 

posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia 

o predajnej cene výrobku  je jedným z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či 

pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov. Predajnou cenou však musí byť konečná cena 

vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ktorá umožňuje spotrebiteľovi 

porovnať si ceny rovnakých druhov výrobkov. Správny orgán zohľadnil aj množstvo 

výrobkov, ktoré neboli označené údajmi o cene. 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 jednotkovej cene. 

 

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. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

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

Číslo: P/0346/02/2018                                                                            Dňa: 28.09.2018 

  
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:  Jana Nováčiková 

miesto podnikania: 92205 Chtelnica, Kúria 917/72 

IČO:  46562907 

 

 

pre porušenie: 

 

1. 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 

18.05.2018 bolo v prevádzkarni Zmrzlina, cukrovinky, Hlavná 4, Špačince 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; 

 

 

 

2. povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku 
v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 18.05.2018 bolo v prevádzkarni 

Zmrzlina, cukrovinky, Hlavná 4, Špačince zistené, že kontrolný nákup (1 porcia 

zmrzlina punčová do kornútka  33 ml á 0,50 €) nebol účtovaný cez elektronickú 

registračnú pokladnicu a na kontrolný nákup nebol vydaný doklad o kúpe výrobku 

v žiadnej forme; 

 

3. 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 18.05.2018 bolo v prevádzkarni 

Zmrzlina, cukrovinky, Hlavná 4, Špačince 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: 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: 03460218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 18.05.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Zmrzlina, cukrovinky, Hlavná 4, Špačince, 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 (1 porcia zmrzlina punčová do kornútka 33 ml á 0,50 €), ktorý nebol účtovaný cez 

elektronickú registračnú pokladnicu a na kontrolný nákup nebol spotrebiteľovi – 

inšpektorovi SOI – vydaný doklad o kúpe výrobkov v žiadnej forme. Uvedeným konaním 

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

predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je 

uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh služby, cena 

jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.  

 

Taktiež 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). 

 

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 18.05.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hlavná 4, Špačince, 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 

23.08.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 31.08.2018. 

 

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 poverený zástupca účastníka konania, ktorý vykonal 

obsluhu kontrolného nákupu, kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že doklad o kúpe 

nevydal v návale práce, nakoľko išli deti zo školy a reklamačný poriadok vystavil vedľa 

vzorového dokladu. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 21.05.2018 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že dňa 15.05.2018 bola na 



 

 

 

 

 

prevádzke vykonaná kontrola inšpektormi Živnostenského úradu, ktorá pokračovala 

v Trnave v kancelárii Živnostenského úradu, kde priniesol požadované dokumenty, medzi 

nimi aj reklamačný poriadok, ktorý hneď neumiestnil späť. K informácii o možnosti obrátiť 

sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov uvádza, že o tejto povinnosti nemal vedomosť. 

K nedostatku nezaevidovania nákupu do ERP uvádza, že obsluhu a účtovanie kontrolného 

nákupu vykonala predavačka D.J. a preto nevie, ako by mohol túto skutočnosť v čase jeho 

neprítomnosti ovplyvniť a nesúhlasí s tvrdením, že je za to zodpovedný a  nevie k tomu 

podať vysvetlenie. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotí 

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. 

 

K vyššie uvedeným bodom vyjadrenia zo dňa 21.05.2018 správny orgán uvádza, že 

jednotlivé nedostatky zaznamenané v inšpekčnom zázname, ku ktorým sa vyjadruje účastník 

konania, správny orgán v rámci správneho konania kvalifikuje ako jednoznačné a konkrétne 

porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre správny orgán je rozhodujúci stav zistený 

v čase konania kontroly, to znamená, že už samotní inšpektori SOI v inšpekčnom zázname 

z vykonanej kontroly konštatujú konkrétne porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa vo 

forme skutkových podstát. Až následne správny orgán jednotlivé porušenia uvedené 

a zistené pri kontrole právne kvalifikuje a zaradí pod konkrétne ustanovenia zákona 

o ochrane spotrebiteľa s uvedením príslušného paragrafu. Zákon o ochrane spotrebiteľa je 

založený na objektívnej zodpovednosti predávajúceho, čo súvisí s tým, že už v okamihu 

zistenia nedostatku inšpektormi SOI, ide o jasné a preukázateľné porušenia zákona. Pri 

absolútnej objektívnej zodpovednosti ide o zodpovednosť za vzniknuté porušenie bez 

ohľadu na zavinenie a bez možnosti liberácie, teda bez možnosti zbavenia sa zodpovednosti, 

pričom pri objektívnej zodpovednosti sa splnenie požiadavky (preukázania) zavinenia 

nevyžaduje a zodpovedný subjekt zodpovedá aj v prípadoch, kedy svojím konaním (alebo 

opomenutím) porušenie nezavinil. Preto následné tvrdenia účastníka konania, ktoré 

spočívajú v argumentoch odvolávajúcich sa na neznalosť, respektíve nesprávny výklad 

zákona o ochrane spotrebiteľa, sú  pre správny orgán právne irelevantné, nakoľko zákon 

o ochrane spotrebiteľa ukladá orgánu dozoru povinnosť uložiť sankciu v prípade porušenia 

povinností ustanovených týmto zákonom, bez možnosti zbavenia sa zodpovednosti, za 

správny delikt. 

 



 

 

 

 

 

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 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 predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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

náležitosťou pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb. Absencia dokladu 

o kúpe spotrebiteľovi znemožňuje aj dôslednú kontrolu obsahu a hodnoty svojho nákupu.  



 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 
  


