
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/0540/02/2018 Dňa: 02.01.2019 

 
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: BENAF s.r.o. 

sídlo: Sadová 183/84, Borský Mikuláš 908 77 

IČO: 44 323 484 

 

 

 

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 

15.08.2018 bolo v prevádzkarni Čerpacia stanica BENAF, Bratislavská ul., Borský 

Mikuláš 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 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 15.08.2018 bolo v prevádzkarni Čerpacia stanica BENAF, 

Bratislavská ul., Borský Mikuláš zistené, že 13 druhov výrobkov (CARLSON 

čistiace obrúsky univerzálne 26 kusov v balení, SHERON vlhčené obrúsky 30 ks 

v balení, ZOLLEX  na odstraňovanie hmyzu 750 ml, CARLSON čistiace obrúsky na 

sklá 26 kusov v balení, Vlhčené utierky Monface 15 kusov v balení, CARLSON 

čistiace obrúsky na ruky 26 kusov v balení, Absorber eliminátor zápachov 150 ml, 

Mon + hands antibakteriálne utierky 15 kusov v balení, KINZO lepiaca páska 2,3 m, 

čistiace obrúsky na palubnú dosku CARLSON 26 kusov v balení, CBA cestovné 

obrúsky vlhčené  15 kusov v balení, Obojstranná lepiaca páska 5 m 4 cars, Pepino 
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vlhčené obrúsky pre starostlivosť o intímnu časť 20 ks v balení) nebolo 

označených jednotkovou cenou; 
 

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 15.08.2018 bolo v prevádzkarni 

Čerpacia stanica BENAF, Bratislavská ul., Borský Mikuláš 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: 400 € (slovom: štyristo eur), 

 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05400218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 15.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Čerpacia stanica BENAF, Bratislavská ul., Borský 

Mikuláš, 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). 

 



 3 

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

výrobkov (CARLSON čistiace obrúsky univerzálne 26 kusov v balení, SHERON vlhčené 

obrúsky 30 ks v balení, ZOLLEX  na odstraňovanie hmyzu 750 ml, CARLSON čistiace 

obrúsky na sklá 26 kusov v balení, Vlhčené utierky Monface 15 kusov v balení, CARLSON 

čistiace obrúsky na ruky 26 kusov v balení, Absorber eliminátor zápachov 150 ml, Mon + 

hands antibakteriálne utierky 15 kusov v balení, KINZO lepiaca páska 2,3 m, čistiace 

obrúsky na palubnú dosku CARLSON 26 kusov v balení, CBA cestovné obrúsky vlhčené  

15 kusov v balení, Obojstranná lepiaca páska 5 m 4 cars, Pepino vlhčené obrúsky pre 

starostlivosť o intímnu časť 20 ks v balení) 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. 

 

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. 

 

Taktiež bolo 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. 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 15.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Bratislavská ul., Borský Mikuláš, 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 

29.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 02.12.2018. 

 

 

 

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 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že nedostatky odstránia. 

 

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 
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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 označiť výrobok jednotkovou cenou 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. 

 

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 jednotkovej 

cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. 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. 

 

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 
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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/0539/02/2018 Dňa: 31.12.2018 

  
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: TESCO STORES SR, a.s. 

sídlo: Kamenné nám. 1/A, Bratislava 815 61 

IČO:  31 321 828          

pre porušenie: 
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1. 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 14.08.2018 bolo v prevádzkarni HM 

Tesco, Za Váhom 1, Hlohovec zistené, že 12 druhov výrobkov (Horká čokoláda 70 

% zn. Tesco Finest 100 g, Cukríky Bonpari originál 90 g, Tuniakový šalát Italiano 

zn. Giana 185 g, Zelené olivy zn. Tesco 340 g, Dezertná lyžička 4 ks v balení zn. 

F&F Home, Posteľná bielizeň 1 ks vankúš a paplón zn. F&F Home, Plochý mop so 

strapcami zn. Spontex, Tvaroh mäkký zn. Melina 250 g, Activia nápoj Mango-

ananás-ľanové semienka 310 g, Korenie americké zemiaky zn. Thymos 30 g, 

Korenie steak zn. Thymos 30 g, Omáčka 4 formaggi zn. Panzani 370 g) nebolo 

označených predajnou cenou; 

 

2. 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 14.08.2018 bolo v prevádzkarni HM Tesco, Za Váhom 1, Hlohovec 

zistené, že: 

 

 
 7 druhov výrobkov (Cukríky Bonpari originál 90 g, Tuniakový šalát Italiano zn. Giana 185 g, 

Zelené olivy zn. Tesco 340 g, Dezertná lyžička 4 ks v balení zn. F&F Home, Tvaroh mäkký zn. 

Melina 250 g, Activia nápoj Mango-ananás-ľanové semienka 310 g, Omáčka 4 formaggi zn. 

Panzani 370 g) nebolo označených jednotkovou cenou, 

 kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že pri 12 druhoch 

výrobkov bola uvedená nesprávna jednotková cena:  

1. Podložky pod koláč 20 x 40 cm, 12 ks v balení á 1,69 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 

1,69 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 0,14 €/ks, 

2. Okrúhle podložky pod koláč 3 4cm, 12 ks v balení á 1,49 €, jednotková cena uvedená na 

cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 0,12 €/ks, 

3. Pena do kúpeľa zn. ProFormula (milk & honey, bamboo & jasmine, energizing) 750 ml á 

1,99 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,99 €/ks, správne má byť uvedená jednotková 

cena: 2,65 €/l, 

4. Mydlo na ruky zn. ProFormula (hypoallergenic, classc, pure silk, shea butter) 300 ml á 1,29 

€, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,29 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 

4,30 €/l, 

5. Tuhé mydlo zn. ProFormula (hypoallergenic) 200 g á 0,79 €, jednotková cena uvedená na 

cenovke: 0,79 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 3,95 €/kg, 

6. Sprchový gél zn. ProFormula (milk & honey, shea butter, creamy pearl, green apple, 

maracuja freesia) 250 ml á 1,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,19 €/ks, správne má 

byť uvedená jednotková cena: 4,76 €/l, 

7. Sprchový gél zn. ProFormula (milk & honey, shea butter, creamy pearl, maracuja freesia) 

400 ml á 1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená 

jednotková cena: 3,73 €/l, 

8. Sprchový gél zn. ProFormula for man (rhytmic pulse, get energized, active life, pure energy, 

extra fresh) 400 ml á 1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť 

uvedená jednotková cena: 3,73 €/l, 

9. Sprchový gél zn. ProFormula for man (get energized, active life, puŠampón na vlasy dámsky 

zn. ProFormula (anti-dandurff, total repaire, color protect, aloe vera) 250 ml á 1,49 €, jednotková 

cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 5,96 €/lre energy, 

extra fresh) 250 ml á 1,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,19 €/ks, správne má byť 

uvedená jednotková cena: 4,76 €/l, 

10. Šampón zn. ProFormula for man (lime, reconstructing) 250 ml á 1,49 €, jednotková cena 

uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 5,96 €/l, 

11. Šampón na vlasy dámsky zn. ProFormula (anti-dandurff, total repaire, color protect, aloe 

vera) 250 ml á 1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená 

jednotková cena: 5,96 €/l, 

12. Šampón na vlasy dámsky zn. ProFormula (cranberry, aloe vera) 400 ml á 2,99 €, 
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jednotková cena uvedená na cenovke: 2,99 €/ks, správne má byť uvedená 

jednotková cena: 7,48 €/l, 

 

 

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: 05390218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 14.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni HM Tesco, Za Váhom 1, Hlohovec, ktorú v zmysle § 2 

písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 12 druhov 

výrobkov (Horká čokoláda 70 % zn. Tesco Finest 100 g, Cukríky Bonpari originál 90 g, 

Tuniakový šalát Italiano zn. Giana 185 g, Zelené olivy zn. Tesco 340 g, Dezertná lyžička 4 

ks v balení zn. F&F Home, Posteľná bielizeň 1 ks vankúš a paplón zn. F&F Home, Plochý 

mop so strapcami zn. Spontex, Tvaroh mäkký zn. Melina 250 g, Activia nápoj Mango-

ananás-ľanové semienka 310 g, Korenie americké zemiaky zn. Thymos 30 g, Korenie steak 

zn. Thymos 30 g, Omáčka 4 formaggi zn. Panzani 370 g) 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.  

 

Taktiež bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (Cukríky Bonpari originál 90 g, Tuniakový šalát 

Italiano zn. Giana 185 g, Zelené olivy zn. Tesco 340 g, Dezertná lyžička 4 ks v balení zn. 

F&F Home, Tvaroh mäkký zn. Melina 250 g, Activia nápoj Mango-ananás-ľanové semienka 

310 g, Omáčka 4 formaggi zn. Panzani 370 g) nebolo označených jednotkovou cenou a pri 

12 druhoch výrobkov bola uvedená nesprávna jednotková cena, 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 nasledovné druhy výrobkov s nesprávnou jednotkovou cenou: 
 Podložky pod koláč 20 x 40 cm, 12 ks v balení á 1,69 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,69 €/ks, 

správne má byť uvedená jednotková cena: 0,14 €/ks, 

 Okrúhle podložky pod koláč 3 4cm, 12 ks v balení á 1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 

€/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 0,12 €/ks, 
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 Pena do kúpeľa zn. ProFormula (milk & honey, bamboo & jasmine, energizing) 750 ml á 1,99 €, 

jednotková cena uvedená na cenovke: 1,99 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 2,65 €/l, 

 Mydlo na ruky zn. ProFormula (hypoallergenic, classc, pure silk, shea butter) 300 ml á 1,29 €, jednotková 

cena uvedená na cenovke: 1,29 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 4,30 €/l, 

 Tuhé mydlo zn. ProFormula (hypoallergenic) 200 g á 0,79 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 0,79 

€/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 3,95 €/kg, 

 Sprchový gél zn. ProFormula (milk & honey, shea butter, creamy pearl, green apple, maracuja freesia) 

250 ml á 1,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,19 €/ks, správne má byť uvedená jednotková 

cena: 4,76 €/l, 

 Sprchový gél zn. ProFormula (milk & honey, shea butter, creamy pearl, maracuja freesia) 400 ml á 1,49 

€, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 3,73 €/l, 

 Sprchový gél zn. ProFormula for man (rhytmic pulse, get energized, active life, pure energy, extra fresh) 

400 ml á 1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková 

cena: 3,73 €/l, 

 Sprchový gél zn. ProFormula for man (get energized, active life, puŠampón na vlasy dámsky zn. 

ProFormula (anti-dandurff, total repaire, color protect, aloe vera) 250 ml á 1,49 €, jednotková cena 

uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 5,96 €/lre energy, extra fresh) 

250 ml á 1,19 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,19 €/ks, správne má byť uvedená jednotková 

cena: 4,76 €/l, 

 Šampón zn. ProFormula for man (lime, reconstructing) 250 ml á 1,49 €, jednotková cena uvedená na 

cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 5,96 €/l, 

 Šampón na vlasy dámsky zn. ProFormula (anti-dandurff, total repaire, color protect, aloe vera) 250 ml á 

1,49 €, jednotková cena uvedená na cenovke: 1,49 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 5,96 

€/l, 

 Šampón na vlasy dámsky zn. ProFormula (cranberry, aloe vera) 400 ml á 2,99 €, 

 jednotková cena uvedená na cenovke: 2,99 €/ks, správne má byť uvedená jednotková cena: 7,48 €/l. 

 

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 14.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Za Váhom 1, Hlohovec, prevzal 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 

29.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona o 

ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 30.11.2018. 

 

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 zástupca účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že zabezpečí doručenie inšpekčného záznamu centrálnej 

kancelárii, ktorá vyjadrí stanovisko, prípadne podá námietky.  
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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 

cene 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  opakované 

porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roka (rozhodnutie č. 

P/0654/02/2017, ktorým bola uložená pokuta vo výške 700 € a č. P/0049/02/2018, ktorým 

bola uložená pokuta vo výške 800 €, z dôvodu porušenia § 14, § 14a ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa). Keďže bolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v 

priebehu jedného roka správny orgán využil pri ukladaní pokuty druhú časť prvej vety § 24 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 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.  
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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/0529/02/2018 Dňa: 04.01.2019 

 
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: Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

sídlo: Ružinovská 1E, Bratislava 821 02 

IČO: 35 793 783 

 

 

pre porušenie: 

 

1. povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov v zmysle § 4 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 12.08.2018 bolo  v prevádzkarni Supermarket Lidl, 

Hospodárska 7876/1, Trnava zistené, že kontrolný nákup bol predražený o sumu 

celkom 0,75 € z dôvodu neposkytnutia deklarovanej zľavy na výrobky [1 ks syrové 

tyčinky 80 g (tovar s osobitne zníženou cenou a označený červenou nálepkou 30% 

lacnejšie), účtovaný v pôvodnej cene 0,99 €, pričom správne mal byť účtovaný 

v predajnej cene 0,69 €; 1 ks kurací šunkový nárez Dulano 125 g (tovar s osobitne 

zníženou cenou a označený červenou nálepkou 30% lacnejšie), účtovaný v pôvodnej 

cene 1,49 €, pričom správne mal byť účtovaný v predajnej cene 1,04 €]; 

 

2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť 
v zmysle § 14 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 12.08.2018  bolo v prevádzkarni 

Supermarket Lidl, Hospodárska 7876/1, Trnava zistené, že 36 druhov výrobkov 

(Moravské brambůrky 175 g, Črepníková rastlina Zamioculcas zamiifolia, 

Črepníková rastlina Spathiphyllum, Budiš voda jemne perlivá 0,7 litra, Zlatý bažant 

plechovka pivo radler 0,5 litra - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou 

cenou od 13.08.2018, Kubík Play nápoj červený pomaranč 400 ml - výrobok 

v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, Pivo Staropramen 
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Ležák 0,5 litra, Kokosový olej BIO 200 ml, želirfix 1:1 20 g, želirfix 2:1 25 g, 

kukuričný snack chilli EL TEQUITO 70 g, gemerka voda jemne perlivá balená 1,5 

litra - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, Big Hit 

lentilky 300 g, Sprej sensiplast WOUND 50 ml, Kubík Play nápoj jablko a jahoda 

400 ml - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, Gél 

sensiplast WOUND 30 g, LED svetlá do prírody posteľná bielizeň MR. RIGHT, 

posteľná bielizeň MRS. ALWAYS RIGHT, Podložka Step STOOL, Obuv na voľný 

čas FOOTFLEXX, Varta svietidlo 4x LED, Varta svietidlo kempingové, Žehlička 

STEAM IRON, Kotúč lepiacich poznámkových lístkov v odvíjači, Laserová 

vodováha PARKSIDE, Batéria na drez miomare, Miska ERNESTO, Kubík Play 

nápoj mrkva a malina 400 ml - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou 

cenou od 13.08.2018, Pikok bravčové mäso 300 g, PIKOK sedliacke bravčové 300 

g -výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, Pivo 

fľaškové Zlatý Bažant ´73, 0,5 litra, Káva 3 in 1 Bellarom 10x18 g; Nápoj KONG 

STRONG 1 liter, tatranské mlieko polotučné 1 liter – výrobok v akciovej ponuke 

(letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, štrúdľa višňová CAKE BARS nostja 

252g) nebolo označených predajnou cenou; 

 

3. povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou v zmysle § 14a ods. 1 zákona č. 

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole 

vykonanej dňa 12.08.2018  bolo v prevádzkarni Supermarket Lidl, Hospodárska 

7876/1, Trnava zistené, že 15 druhov výrobkov (Moravské brambůrky 175g,Budiš 

voda jemne perlivá 0,7 litra, Zlatý bažant plechovka pivo radler 0,5 litra, Kubík Play 

nápoj červený pomaranč 400 ml, Pivo Staropramen Ležák 0,5 litra, Kokosový olej 

BIO 200 ml, kukuričný snack chilli EL TEQUITO 70 g, gemerka voda jemne perlivá 

balená 1,5 litra, Big Hit lentilky 300 g, Kubík Play nápoj jablko a jahoda 400 ml, 

Kubík Play nápoj mrkva a malina 400 ml, Pikok bravčové mäso 300 g, PIKOK 

sedliacke bravčové 300 g, Pivo fľaškové Zlatý Bažant ´73 0,5 litra, štrúdľa višňová 

CAKE BARS nostja 252 g) 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: 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: 05290218. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 12.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Supermarket Lidl, Hospodárska 7876/1, 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. 
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Kontrou bolo zistené, že kontrolný nákup bol predražený o sumu celkom 0,75 € z dôvodu 

neposkytnutia deklarovanej zľavy na výrobky [1 ks syrové tyčinky 80 g (tovar s osobitne 

zníženou cenou a označený červenou nálepkou 30% lacnejšie), účtovaný v pôvodnej cene 

0,99 €, pričom správne mal byť účtovaný v predajnej cene 0,69 €; 1 ks kurací šunkový nárez 

Dulano 125 g (tovar s osobitne zníženou cenou a označený červenou nálepkou 30% 

lacnejšie), účtovaný v pôvodnej cene 1,49 €, pričom správne mal byť účtovaný v predajnej 

cene 1,04€]. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. d) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť správne účtovať 

ceny pri predaji výrobkov. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre bolo zistené, že 36 druhov výrobkov 

(Moravské brambůrky 175 g, Črepníková rastlina Zamioculcas zamiifolia, Črepníková 

rastlina Spathiphyllum, Budiš voda jemne perlivá 0,7 litra, Zlatý bažant plechovka pivo 

radler 0,5 litra - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, 

Kubík Play nápoj červený pomaranč 400 ml - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so 

zníženou cenou od 13.08.2018, Pivo Staropramen Ležák 0,5 litra, Kokosový olej BIO 200 

ml, želirfix 1:1 20 g, želirfix 2:1 25 g, kukuričný snack chilli EL TEQUITO 70 g, gemerka 

voda jemne perlivá balená 1,5 litra - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou 

od 13.08.2018, Big Hit lentilky 300 g, Sprej sensiplast WOUND 50 ml, Kubík Play nápoj 

jablko a jahoda 400 ml - výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 

13.08.2018, Gél sensiplast WOUND 30 g, LED svetlá do prírody posteľná bielizeň MR. 

RIGHT, posteľná bielizeň MRS. ALWAYS RIGHT, Podložka Step STOOL, Obuv na voľný 

čas FOOTFLEXX, Varta svietidlo 4x LED, Varta svietidlo kempingové, Žehlička STEAM 

IRON, Kotúč lepiacich poznámkových lístkov v odvíjači, Laserová vodováha PARKSIDE, 

Batéria na drez miomare, Miska ERNESTO, Kubík Play nápoj mrkva a malina 400 ml - 

výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, Pikok bravčové mäso 

300 g, PIKOK sedliacke bravčové 300g -výrobok v akciovej ponuke (letáku) so zníženou 

cenou od 13.08.2018, Pivo fľaškové Zlatý Bažant ´73, 0,5 litra, Káva 3 in 1 Bellarom 

10x18g;Nápoj KONG STRONG 1 liter, tatranské mlieko polotučné 1 liter – výrobok 

v akciovej ponuke (letáku) so zníženou cenou od 13.08.2018, štrúdľa višňová CAKE BARS 

nostja 252 g) 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.  

 

Taktiež bolo zistené, že 15 druhov výrobkov (Moravské brambůrky 175g,Budiš voda jemne 

perlivá 0,7 litra, Zlatý bažant plechovka pivo radler 0,5 litra, Kubík Play nápoj červený 

pomaranč 400 ml, Pivo Staropramen Ležák 0,5 litra, Kokosový olej BIO 200 ml, kukuričný 

snack chilli EL TEQUITO 70 g, gemerka voda jemne perlivá balená 1,5 litra, Big Hit lentilky 

300 g, Kubík Play nápoj jablko a jahoda 400 ml, Kubík Play nápoj mrkva a malina 400 ml, 

Pikok bravčové mäso 300 g, PIKOK sedliacke bravčové 300 g, Pivo fľaškové Zlatý Bažant 

´73 0,5 litra, štrúdľa višňová CAKE BARS nostja 252 g) 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. 

 

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, 
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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 12.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Hospodárska 7876/1, Trnava, prevzal 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 

26.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 06.12.2018. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2018 zástupca účastníka konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2018 predavačka účastníka konania, 

ktorá vykonala účtovanie kontrolného nákupu kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, 

že berie na vedomie. 

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 15.08.2018 zástupca účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že išlo o zlyhanie ľudského faktora, konkrétnych jednotlivcov, 

zamestnancov predajne. Poukazuje na odstránenie nedostatkov a následné preškolenie 

zamestnancov. 

 

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. Prípadné zanedbanie pracovných povinností zamestnancom 

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

 

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

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, 

je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, 

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. 

 

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

zanedbateľná skutočnosť, že nesprávnym účtovaním predmetných výrobkov došlo 

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

ujmy, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú.  

 

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 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. Predávajúci je 

pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi povinný označiť výrobky cenami, keďže 

rozhodujúcim okamihom je prvý kontakt spotrebiteľa s ponukou predávajúceho, v tomto 

okamihu by teda mal byť spotrebiteľ informovaný o cene ponúkaného tovaru. Predávajúci 

je povinný pri ponuke a predaji tovaru informovať spotrebiteľa tak, aby mal možnosť sa 

s cenou v dostatočnom predstihu oboznámiť. 

 

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.  
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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/0526/02/2018 Dňa: 27.12.2018 

  
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: SLOVNAFT, a.s. 

sídlo: Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12 

IČO:  31 322 832 

 

pre porušenie 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 10.08.2018 bolo v prevádzkarni 

Čerpacia stanica SLOVNAFT, Šalská cesta, Galanta zistené, že v kontrolovanej 

prevádzkarni sa nenachádzalo žiadne hmotnostné meradlo s platným úradným overením 

napriek tomu, že v prevádzkarni sa pripravovali a odpredávali jedlá s deklarovanou 

hmotnosťou (Hot Dog Maxi s klobáskou 225 g, Hot Dog Classic s párkom 120 g, Hot Dog 

Classic so syrovou klobásou 120 g, Hot Dog Maxi s paprikovou klobásou 225 g) 

 

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: 200 € (slovom: dvesto 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: 05260218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 10.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Čerpacia stanica SLOVNAFT, Šalská cesta, Galanta, 

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

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

 

V kontrolovanej prevádzkarni sa nenachádzalo žiadne hmotnostné meradlo s platným 

úradným overením napriek tomu, že v prevádzkarni sa pripravovali a odpredávali jedlá 

s deklarovanou hmotnosťou (Hot Dog Maxi s klobáskou 225 g, Hot Dog Classic s párkom 

120 g, Hot Dog Classic so syrovou klobásou 120 g, Hot Dog Maxi s paprikovou klobásou 

225 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 10.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Šalská cesta, Galanta, prevzal vedúci prevádzkarne 

účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

22.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 27.11.2018. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname vedúci prevádzkarne účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá manažérovi.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 15.08.2018 poverený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že prijali opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku 

zabezpečením váhy. Zároveň uvádza, že spoločnosť je toho názoru, že produkty typu HOD 

DOG sú predávané na kusy, nie na váhu.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 30.11.2018 k oznámeniu o začatí správneho konania poverený 

zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a  uvádza, že okamžite prijali 

opatrenia na odstránenie nedostatku k možnosti spotrebiteľa prekontrolovať si správnosť 

údajov o deklarovaných údajov hmotnosti výrobku typu HOD DOG. Zároveň poukazuje na 

to, že spoločnosť robí všetko preto, aby neporušovala požiadavky platnej legislatívy a aby 

poskytovala čo najdôveryhodnejšie informácie a komfort zákazníkom. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zisteného nedostatku 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 vyjadreniam účastníka konania správny orgán považuje za potrebné uviesť, že 

povinnosťou predávajúceho je v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa zabezpečiť, aby si spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo a prekontrolovať 

dodržiavanie deklarovanej hmotnosti zakúpeného výrobku vo vzťahu k jeho účtovanej cene, 

ako aj uplatnenie prípadnej reklamácie pri nedodržaní jeho hmotnosti. Ide o kogentné 

ustanovenie nepripúšťajúce jeho modifikáciu, ani vylúčenie zaväzujúceho účinku dohodou 

zmluvných strán a z ktorého jednoznačne vyplývajú povinnosti, ktoré sú atribútom 
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poctivosti pri predaji výrobkov. Za týmto účelom je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť 

na prevádzkarni hmotnostné meradlo s platným úradným overením, t.j. overené určené 

meradlo. V danom prípade sa jedná o prevádzkareň, v ktorej sa predávajú aj výrobky, 

ktorých charakter vyžaduje použitie hmotnostného meradla – jedlá s 

deklarovanou hmotnosťou a to aj v prípade výrobkov, ktorých hmotnosť deklaruje 

dodávateľ alebo výrobca, nakoľko zodpovednosť za dodržanie deklarovanej hmotnosti 

predávaného výrobku voči spotrebiteľovi má predávajúci. Hmotnosť, miera alebo množstvo 

je stanovená na základe deklarovaných údajov podnikateľa/predávajúceho, pričom 

predávajúci je povinný zaistiť, aby ním predávané výrobky boli priamo, viditeľne 

a zrozumiteľne označené mimo iného tiež údajom o hmotnosti, miere alebo množstve. 

Predávajúci má povinnosť umožniť spotrebiteľovi, aby mal možnosť si tieto údaje 

kedykoľvek prekontrolovať – k tomu musí spotrebiteľovi poskytnúť príslušné prostriedky, 

v tomto prípade úradne overenú váhu.  

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán zároveň uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa 

stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase kontroly 

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

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

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

nepreukazuje úmysel v konaní. 

 

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

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, 

je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o hmotnosti. 

 

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 
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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.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0515/02/2018 Dňa: 19.12.2018 

  
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:  Logica Packaging EU s.r.o.  

sídlo: Dolnozemská cesta 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 

IČO: 36 511 111      

 

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 

03.08.2018 bolo v prevádzkarni Parfuméria Parfums com, One Fashion Outlet 440, 

Voderady 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 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 03.08.2018 bolo v prevádzkarni Parfuméria Parfums com, One 

Fashion Outlet 440, Voderady zistené, že 29 druhov výrobkov (Bottega Veneta Pour 

Home kolínska voda 90 ml, Dolce&gabana light blue toaletná voda 125 ml, Gucci 
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by Gucci Sport toaletná voda 90 ml, L´Eau D´Issey toaletná voda 75 ml, L´Eau 

D´Issey toaletná voda 125 ml, JOOP go toaletná voda 200 ml, JOOP jump toaletná 

voda 200 ml, Ošetrujúci olej ARTDECO 125 ml, Victoria Secret telové mlieko 250 

ml, Telový krém Victoria Secret 200 ml, Rozjasňujúce telové mlieko Victoria Secret 

150 ml, Hermes Terre D Hermes toaletná voda 125 ml, Gucci by Gucci toaletná voda 

90 ml, Gucci by Gucci tuhý deodorant 75 ml, Upokojujúci šampón pre poškodené 

vlasy Rusk 400 ml, Parfémová voda Lanvin Paris 80 ml, Parfémová voda Lanvin 

Paris Marry Me 75 ml, Toaletná voda Bvlgari Omnia Paraiba 65 ml, Toaletná voda  

Bvlgari Black 75 ml, Parfémová voda Bvlgari Rose Goldea 90 ml, Kolínska voda 

Bvlgari  The Bleu 75 ml, Parfémová voda Bubrerry The Beat 75 ml, Toaletná voda 

Gucci Bamboo 75 ml, Toaletná voda Gucci Premiere 75 ml, Parfémová voda 

Lancome Tresor 75 ml, Parfémová voda Paco Rabane Lady Million 80 ml, 

Parfémová voda Carolina Herrera 212vip 80 ml, Yves Saint Laurent Saharienne 

toaletná voda 125 ml, Aromatický telový krém Artdeco Skin Yoga 200 ml) nebolo 

označených jednotkovou cenou;  
 

3. povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, 

v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho a adresa 

prevádzkarne v zmysle § 16 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 

03.08.2018 bolo v prevádzkarni Parfuméria Parfums com, One Fashion Outlet 440, 

Voderady zistené, že na vydanom doklade o kúpe (paragóne) nebolo uvedené 

obchodné meno a sídlo predávajúceho a  adresa prevádzkarne, 

 

 

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: 05150218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 03.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Parfuméria Parfums com, One Fashion Outlet 440, 

Voderady, 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. 
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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). 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 29 druhov 

výrobkov (Bottega Veneta Pour Home kolínska voda 90 ml, Dolce&gabana light blue 

toaletná voda 125 ml, Gucci by Gucci Sport toaletná voda 90 ml, L´Eau D´Issey toaletná 

voda 75 ml, L´Eau D´Issey toaletná voda 125 ml, JOOP go toaletná voda 200 ml, JOOP 

jump toaletná voda 200 ml, Ošetrujúci olej ARTDECO 125 ml, Victoria Secret telové mlieko 

250 ml, Telový krém Victoria Secret 200 ml, Rozjasňujúce telové mlieko Victoria Secret 

150 ml, Hermes Terre D Hermes toaletná voda 125 ml, Gucci by Gucci toaletná voda 90 ml, 

Gucci by Gucci tuhý deodorant 75 ml, Upokojujúci šampón pre poškodené vlasy Rusk 400 

ml, Parfémová voda Lanvin Paris 80 ml, Parfémová voda Lanvin Paris Marry Me 75 ml, 

Toaletná voda Bvlgari Omnia Paraiba 65 ml, Toaletná voda  Bvlgari Black 75 ml, Parfémová 

voda Bvlgari Rose Goldea 90 ml, Kolínska voda Bvlgari  The Bleu 75 ml, Parfémová voda 

Bubrerry The Beat 75 ml, Toaletná voda Gucci Bamboo 75 ml, Toaletná voda Gucci 

Premiere 75 ml, Parfémová voda Lancome Tresor 75 ml, Parfémová voda Paco Rabane Lady 

Million 80 ml, Parfémová voda Carolina Herrera 212vip 80 ml, Yves Saint Laurent 

Saharienne toaletná voda 125 ml, Aromatický telový krém Artdeco Skin Yoga 200 ml) 

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. 

 

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. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup. Účastník konania prítomný pri kontrole spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – vydal 

doklad o kúpe, na ktorom nebolo uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho a  adresa 

prevádzkarne. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 16 ods. 1 písm. a), b) zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho a 

adresa prevádzkarne.  

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 03.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Voderady, prevzala predavačka účastníka konania, ktorá 

bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

15.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 20.11.2018.  

 



 21 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname predavačka účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že inšpekčný záznam odovzdá spoločnosti.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 10.08.2018 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že jednotkové ceny boli ihneď doplnené a informácia 

o alternatívnom riešení sporov sa nachádzala na obslužnom pulte za reklamačným 

poriadkom, čo si obsluha v danom momente nevšimla, nakoľko sa jednalo o nového 

zamestnanca. Čo sa týka absencie obchodného mena, sídla predávajúceho a adresy 

prevádzkarne, v čase konania kontroly na prevádzkarni nefungovalo internetové pripojenie 

a obsluha nevedela vytlačiť doklad z fiškálnej pokladne, tak vypísala paragón, avšak bez 

obchodného mena, sídla predávajúceho a adresy prevádzkarne. Účastník konania dodáva, že 

ešte za účasti inšpektor SOI bol systém spustený a vytlačený doklad o kúpe. 

 

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 dôvody vzniku nedostatkov hodnotí 

ako subjektívne, na ktoré zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedené 

skutočnosti nemajú 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 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 označiť výrobok jednotkovou cenou a povinnosti predávajúceho vydať 

spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobkov, v ktorom je uvedené obchodné meno, sídlo 

predávajúceho a adresa prevádzkarne. 
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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 jednotkovej 

cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. 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. 

 

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 
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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. 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/0513/02/2018 Dňa: 20.12.2018 

  
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:   Roman Holomek - BIKE SERVICE  

sídlo: 91904 Smolenice, Štefana Baniča 897/57  

IČO:   34618627 

 

pre porušenie: 

 

1. zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže 

zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by 

inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, 

alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu 

priemerného spotrebiteľa v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 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 02.08.2018 bolo v prevádzkarni BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice zistené, 

že pri 1 druhu výrobku bola predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola 

cena evidovaná v cenovej evidencii: 
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 Liquid Tyre Sealant, tekutý tmel 50 ml, predajná cena uvedená na cenovke: 

4,40 €, predajná cena evidovaná v ERP: 7,50 €, 

 

2. 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 02.08.2018 bolo v prevádzkarni BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice 

zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku (1 

kus Sprej JOE´S Super Sealant 125 ml á 8 €, doba spotreby: do 29.12.2017) v 

celkovej hodnote 8 € po uplynutí doby spotreby; 

 

3. 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 

02.08.2018 bolo v prevádzkarni BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice 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; 

 

4. 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 02.08.2018 bolo v prevádzkarni 

BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice zistené, že 13 druhov výrobkov (Kazeta 

Shimano, Ložiskové guličky Yarow 4,76 mm, Detský bicykel DEMA ISEO, 

Dámsky bicykel DEMA MODET, Horský bicykel DEMA PASSO, Horský bicykel 

DEMA RAVEO, Cyklistická súprava Sweep veľkosť L modré prevedenie, 

Cyklistická súprava Sweep veľkosť XL čierne prevedenie, Cyklistické tričko Haven, 

Cyklistické tričko Longus, Cyklistické tričko s logom Patriot, Cyklistické tričko s 

logom Trnava Rysy 2008, Cyklistické tričko Rogelli) nebolo označených predajnou 

cenou; 

 

5. 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 02.08.2018 bolo v prevádzkarni BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice 

zistené, že 5 druhov výrobkov (Sprej JOE´S ECO Sealant 125 ml, Sprej JOE´S Super 

Sealant 125 ml, Normfest sprej na údržbu 600 ml, Super Crack Ultra Normfest sprej 

400 ml, Oxim ultra sprej Normfest 400 ml) 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 
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vo výške: 500 € (slovom: päťsto eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05130218. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 02.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni BIKE SERVICE, SNP 87, Smolenice, 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. 

 

Ďalej bolo zistené, že predajná cena uvedená na cenovke bola nižšia, než aká bola cena 

evidovaná v cenovej evidencii: 

 Liquid Tyre Sealant, tekutý tmel 50 ml, predajná cena uvedená na cenovke: 4,40 €, 

predajná cena evidovaná v ERP: 7,50 €. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na 

ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje používať nekalú obchodnú praktiku, ak 

zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo 

akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa. 

 

V zmysle § 2 písm. p) zákona o ochrane spotrebiteľa obchodnou praktikou sa rozumie 

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia, 

vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, 

predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

V zmysle § 2 písm. u) zákona o ochrane spotrebiteľa odbornou starostlivosťou sa rozumie 

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

praxi, alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti. 

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať 

nekalé obchodné praktiky. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, 

a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

V zmysle § 7 ods. 2 písm. a), b) zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika 

považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, podstatne 

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného 

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 
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V zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje 

najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná 

praktika podľa § 9. 

 

V zmysle § 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za 

klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto 

nepravdivá.  

 

Účastník konania v uvedenom prípade nekalej praktiky konal v hrubom rozpore s odbornou 

starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi a jeho 

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že 

informácia o cene k vyššie uvedenému výrobku uvedená na cenovke bola nižšia, než bola 

skutočná cena stanovená v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti 

spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol uviesť do omylu 

spotrebiteľa nesprávnou informáciou o cene predmetného výrobku, nakoľko bolo 

preukázateľne zistené, že skutočná cena tohto výrobku stanovená v cenovej evidencii bola 

vyššia ako cena deklarovaná na cenovke.  

 

Zároveň bolo zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku (1 kus Sprej 

JOE´S Super Sealant 125 ml á 8 €, doba spotreby: do 29.12.2017) v celkovej hodnote 8 € 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 1 hore uvedený druh výrobku v celkovej hodnote 8 € nespĺňal 

podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich jeho predaj zakázal. 

 

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). 

 

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

1. Kazeta Shimano,  

2. Ložiskové guličky Yarow 4,76 mm,  

3. Detský bicykel DEMA ISEO,  

4. Dámsky bicykel DEMA MODET,  

5. Horský bicykel DEMA PASSO,  
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6. Horský bicykel DEMA RAVEO,  

7. Cyklistická súprava Sweep veľkosť L modré prevedenie,  

8. Cyklistická súprava Sweep veľkosť XL čierne prevedenie,  

9. Cyklistické tričko Haven,  

10. Cyklistické tričko Longus,  

11. Cyklistické tričko s logom Patriot,  

12. Cyklistické tričko s logom Trnava Rysy 2008,  

13. Cyklistické tričko Rogelli. 

 

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. 

 

Taktiež bolo zistené, že 5 druhov výrobkov (Sprej JOE´S ECO Sealant 125 ml, Sprej JOE´S 

Super Sealant 125 ml, Normfest sprej na údržbu 600 ml, Super Crack Ultra Normfest sprej 

400 ml, Oxim ultra sprej Normfest 400 ml) nebol označený jednotkovou cenou. Uvedeným 

konaním účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako 

predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

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 02.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: SNP 87, Smolenice, 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 

19.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 22.11.2018. 

 

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

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

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že zistené nedostatky 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. 

 



 28 

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 zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje 

alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, 

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. 

 

V súvislosti so zistenou nekalou obchodnou praktikou správny orgán pri určovaní výšky 

pokuty zohľadnil jej použitie v štádiu pred samotnou kúpou výrobkov, a teda pred 

uzatváraním kúpnej zmluvy. Informácia o cene uvedená na cenovkách v prevádzkarni pre 

spotrebiteľov musí byť pravdivá. Súčasne je potrebné uviesť, že v danom vzťahu je 

spotrebiteľ laikom, a práve predávajúci je tým subjektom, ktorý má konať s odbornou 

starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho predmet podnikania a má dbať o riadne plnenie si 

povinností.  

 

Použitie nekalej obchodnej praktiky je v rozpore s odbornou starostlivosťou a môže 

podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku, čo 

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Klamlivým informovaním o cene výrobku, keď spotrebiteľ bol informovaný o nižšej cene, 

než aká je v skutočnosti zaúčtovaná, boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

jednoznačné informácie, čo by viedlo následne aj k jeho majetkovej ujme.  

 

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 
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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 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 €. 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/0486/02/2018 Dňa: 27.12.2018 
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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: LEBECO s.r.o. 

sídlo: Remeselnícka 4, Kolárovo 946 03 

IČO:  47 544 783 

 

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 

25.07.2018 bolo v prevádzkarni Pekáreň Lebeco, Žabia ulica 6, Gabčíkovo zistené, 

že v kontrolovanej prevádzkarni sa nenachádzalo žiadne hmotnostné meradlo s 

platným úradným overením napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali 

nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky s deklarovanou hmotnosťou (hniezdo 

lístkové kakao-čoko 135 g, hniezdo s kakaovou plnkou 120 g, batoh s tvarohovou 

plnkou 70 g , mini piškóta ríbezľa 75 g, moravský koláč s marhuľovo-tvarohovou 

plnkou 75 g, moravský koláč so slivkovo tvarohovou plnkou 75 g, pagáč kapustovo-

škvarkový 40 g, hniezdo s pizzovou plnkou 80 g, rožok pizza 75 g, muffin 85 g) 

 

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: 200 € (slovom: dvesto 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: 04860218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 25.07.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Pekáreň Lebeco, Žabia ulica 6, Gabčíkovo, 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. 
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V kontrolovanej prevádzkarni sa nenachádzalo žiadne hmotnostné meradlo s platným 

úradným overením napriek tomu, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzali nebalené 

pekárenské a cukrárenské výrobky s deklarovanou hmotnosťou (hniezdo lístkové kakao-

čoko 135 g, hniezdo s kakaovou plnkou 120 g, batoh s tvarohovou plnkou 70 g , mini piškóta 

ríbezľa 75 g, moravský koláč s marhuľovo-tvarohovou plnkou 75 g, moravský koláč so 

slivkovo tvarohovou plnkou 75 g, pagáč kapustovo-škvarkový 40 g, hniezdo s pizzovou 

plnkou 80 g, rožok pizza 75 g, muffin 85 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 25.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Žabia ulica 6, Gabčíkovo, prevzala predavačka účastníka 

konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

08.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 25.11.2018. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname predavačka účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 31.07.2018 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že zistený nedostatok odstránili zakúpením váhy s platným 

úradným overením.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 28.11.2018 k oznámeniu o začatí správneho konania konateľ 

účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a  uvádza, že úradne overená váha 

chýbala na prevádzkarni z dôvodu reklamácie meradla, ktoré odoslali dodávateľovi 

23.07.2018, ktorý má na vybavenie reklamácie 30 dní. Poukazuje na to, že úradne overená 

váha sa na prevádzkarni nachádza od jej zahájenia činnosti, pričom možnosť overenia váhy 

nebalených výrobkov nevyužil ani jeden zákazník. Vzhľadom na uvedené žiada o zrušenie, 

resp. uloženie čo najnižšej možnej pokuty. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zisteného nedostatku 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 
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priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán 

nepreukazuje úmysel v konaní. 

 

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

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, 

je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť 

údajov o hmotnosti. 

 

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 

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.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0481/02/2018 Dňa: 27.12.2018 

           P/0509/02/2018  
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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:  Refet Sali  

miesto podnikania: 91701 Trnava, Ulica Martina Benku 5667/34 

IČO: 35403951  

 

pre porušenie: 

 

1. povinnosti zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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

24.07.2018 v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, 

Trnava nebolo predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

a zdravotný preukaz zamestnanca predávajúceho E.A.; 

 

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 

24.07.2018 bolo v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, 

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 zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi 

o množstve výrobku v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

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

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

24.07.2018 bolo v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, 

Trnava zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný o miere, resp. 

o hmotnosti 5 druhov točenej zmrzliny z automatu (vanilková, vanilková – jahoda, 

čokoládová, čokoláda – vanilka, vanilka – zelené jablko); 

 

4. 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 24.07.2018 bolo v prevádzkarni 

ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, Trnava zistené, že 3 druhy 
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výrobkov (Ľadová drť jablko, Ľadová drť višňa, Ľadová drť pomaranč) neboli 

označené predajnou cenou; 

 

5. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

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

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú doba určená pre 

spotrebiteľa v zmysle § 15 ods. 1 písm. a), 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 

24.07.2018 bolo v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, 

Trnava zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená 

obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre 

spotrebiteľa; 

 

6. povinnosti 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 24.07.2018 bolo 

v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, Trnava 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, 

 

 

7. povinnosti zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2007 Z.z. 

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

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

01.08.2018 v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina,  Dolné bašty 1/A, City Aréna, 

Trnava nebolo predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva; 

 

8. 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 

01.08.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina,  Dolné bašty 1/A, City Aréna, 

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; 

 

9. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť 

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

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú doba určená pre 

spotrebiteľa v zmysle § 15 ods. 1 písm. a), 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 

01.08.2018 bolo v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina,  Dolné bašty 1/A, City Aréna, 
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Trnava zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená 

obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre 

spotrebiteľa; 

 

10. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; 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 01.08.2018 bolo v prevádzkarni 

Cukráreň, zmrzlina,  Dolné bašty 1/A, City Aréna, Trnava zistené, že na 

prevádzkarni sa nenachádzali informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, 

vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; 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: 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: 04810218. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 24.07.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni ZMRZLINA EGYPT, stánok, Dolnopotočná 1144, 

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. 

 

Pri kontrole nebolo inšpektorom SOI predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva a zdravotný preukaz zamestnanca predávajúceho E.A. Uvedeným konaním 

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

predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji 

výrobkov. 

 

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 
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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 spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný o miere, resp. o 

hmotnosti ponúkaných 5 druhov točenej zmrzliny z automatu (vanilková, vanilková – 

jahoda, čokoládová, čokoláda – vanilka, vanilka – zelené jablko). 

 

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

výrobkov (Ľadová drť jablko, Ľadová drť višňa, Ľadová drť pomaranč) neboli označené 

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 a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 1 písm. a) b) c) 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, 

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú doba určená 

pre spotrebiteľa. 

 

Taktiež bolo 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. 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 24.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Dolnopotočná 1144, Trnava, prevzal predavač 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 

05.11.2018 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 29.11.2018, nakoľko sa listová zásielka 

vrátila správnemu orgánu dňa 29.11.2018 ako neprevzatá v odbernej lehote. 

 

Dňa 01.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Cukráreň, zmrzlina,  Dolné bašty 1/A, City Aréna, 

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 
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neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník 

konania. 

 

Pri kontrole nebolo inšpektorom SOI predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

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

o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečovať 

hygienické podmienky pri predaji výrobkov. 

 

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). 

 

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

obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby, menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 1 písm. a) b) c) 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, 

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú doba určená 

pre spotrebiteľa. 

 

Zároveň bolo 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. 

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 01.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Dolné bašty 1/A, City Aréna, 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 

12.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal v zmysle Správneho poriadku dňa 

07.12.2018, nakoľko sa listová zásielka vrátila správnemu orgánu dňa 07.12.2018 ako 

neprevzatá v odbernej lehote. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 24.07.2018 predavač účastníka konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá podnikateľovi. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 01.08.2018 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že súhlasí. 
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V zmysle § 25 ods. 3 Správneho poriadku, ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – 

fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania 

uvedenú v živnostenskom 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 sa podnikateľ – fyzická osoba 

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. 

 

Zohľadňujúc potrebu rešpektovania základných zásad a pravidiel správneho konania a to 

konkrétne zásadu hospodárnosti správneho konania vyjadrenú v § 3 ods. 3 Správneho 

poriadku bolo rozhodnuté, že správne konanie začaté pod č. P/0481/02/2018 a č. 

P/0509/02/2018 budú spojené do jedného konania a vo veci bude rozhodnuté v rámci 

jedného konania a rozhodnutia.  

 

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 zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji 

výrobkov, povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

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

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

zabezpečiť, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o množstve 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 a miesto podnikania fyzickej osoby, 

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovú doba určená 

pre spotrebiteľa  a povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

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

poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

V prípade, že účastník konania nemá vydané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva a predavač účastníka konania nemá vydaný platný zdravotný preukaz, správny 

orgán nemá možnosť overiť, či sú v danej prevádzkarni dodržiavané hygienické podmienky 

predaja. 

 

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

uloženú povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 
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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 množstve 

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 a mieste podnikania fyzickej osoby, mene a priezvisku osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzkarne a prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa. 

 

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 
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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/0477/02/2018 Dňa: 27.12.2018 

  
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:  BP4 Group s.r.o. 

sídlo: Dedinská 157/95, Drahovce 922 41 

IČO:       48 205 290 

 

 

pre porušenie: 

 

a) povinnosti predávať výrobky v správnej miere v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 

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

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko 

pri kontrole vykonanej dňa 24.07.2018 bolo v prevádzkarni Veselá krčma, Dedinská 

157/95, Drahovce zistené, že kontrolný nákup bol predražený o sumu 0,09 € z 

dôvodu nedodržania miery alkoholického nápoja zakúpeného do kontrolného nákupu 

(1 x 37 ml Becherovka 38 % á 1 €/40 ml, 1 x 39 ml Becherovka 38 % á 1 €/40 ml); 

 

b) povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným 

spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 

riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 

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

zákonov) v zmysle § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 

24.07.2018 bolo v prevádzkarni Veselá krčma, Dedinská 157/95, Drahovce zistené, 

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

kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho 

riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

 

c) 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 24.07.2018 bolo 

v prevádzkarni Veselá krčma, Dedinská 157/95, Drahovce zistené, že 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: 04770218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 24.07.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Veselá krčma, Dedinská 157/95, Drahovce, ktorú 

v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

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

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup, do ktorého boli zakúpené výrobky: 1 x 37 ml Becherovka 38 % á 1 €/40 ml, 1 x 39 

ml Becherovka 38 % á 1 €/40 ml. Alkoholické nápoje podané vo výčapnom skle s 

objemovou čiarkou boli preliate do odmerného valca s platným úradným overením č. 

0949/16. Po premeraní objemu alkoholického nápoja v odmernom valci a zohľadnení 

tolerancie 1 ml na preliatie bolo zistené, že v skutočnosti bolo podaných v jednom prípade 

iba 37 ml a v druhom prípade iba 39 ml alkoholického nápoja. Nedodržaním deklarovanej 

miery podaného alkoholických nápojov bol spotrebiteľ poškodený o sumu celkom 0,09 €. 

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

spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej miere.  

 

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 
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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 v prevádzkarni sa nenachádzal na viditeľnom a spotrebiteľovi 

dostupnom mieste sa v čase kontroly 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 24.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Dedinská 157/95, Drahovce, 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 

05.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 24.11.2018.  

 

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 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že nedostatky odstráni. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname výčapník účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že nedoliatie bolo neúmyselné, nakoľko nemal okuliare, preto zle 

videl na rysku. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď prísľub odstránenia 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 nedostatkov hodnotí 

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

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

spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase 

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

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

priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá.  
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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, 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 umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

 

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.  

 

Povinnosti predávajúceho vo svojej štruktúre kopírujú práva spotrebiteľa na ochranu pred 

výrobkami, ktoré môžu spôsobiť zásah do právom chránených záujmov. Výrobky a služby 

musia spĺňať zo strany predávajúceho kritériá tak, aby sa dostali ku spotrebiteľovi bez 

následných komplikácií. Čo sa týka správnej hmotnosti, miery alebo množstva ide o 

kategórie, ktoré sa podľa iných ustanovení zákona zisťujú na to určenými meradlami a 

zabezpečujú, že spotrebiteľ dostane presne také množstvo, ako bolo deklarované pri predaji. 

 

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 
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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/0467/02/2018 Dňa: 27.12.2018 

  
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: TERNO real estate s.r.o. 

sídlo: Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 

IČO:  50 020 188 
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pre porušenie: 

 

4. 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 19.07.2018 bolo v prevádzkarni 

Potraviny Terno, Majcichov 608, že 30 druhov výrobkov (Chlebíčky ryžové s 

kukuricou RACIO 130 g, Broskyne voľné, Slivky voľné, Čínska kapusta, Karfiol, 

Chai latte Rajo 330 ml, Aloe vera AKF 500 ml, Aloe vera a mango OKF 500 ml, 

Rulandské modré rosé Matyšák 0,75 l, Rosé Tarapaca 0,75 l, Prosecco Zonin 0,75 l, 

Moscato de luxe bianco 0,75 l, Akostné šumivé víno ružové Hubert club 0,75 l, 

Merló Matyšák 0,75 l, Simple Vodka Old Herold 700 ml, Bomboniéra Teacher´s 

blended scoth whisky Warner Hudson 150 g, Oblátka Attack choco Sedita 30 g, Oreo 

original 176 g, Čokoláda Milka bubbly 90 g, Perník jahodový Pernikář 60 g, Cukríky 

Haribo flower power 90 g, Tyčinka Excelent protein bar 85 g, Mysli na zdraví jahody 

a mandle Emco 750 g, Džem šípka V.G.J. Riso 260 g, Nuttela 350 g, Prací 

prostriedok Perwoll care & repair 1 l, Prací prostriedok Perwoll color effect 3D 1 l, 

Prací prostriedok Ariel color 1 300 ml, Prací prostriedok Ariel mountain spring 1 300 

ml, FA kids shower gel & shampoo 250 ml) nebolo označených predajnou cenou; 

 

5. 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 19.07.2018 bolo v prevádzkarni Potraviny Terno, Majcichov 608 

zistené, že 23 druhov výrobkov (Chlebíčky ryžové s kukuricou RACIO 130 g, Chai 

latte Rajo 330 ml, Aloe vera AKF 500 ml, Aloe vera a mango OKF 500 ml, 

Rulandské modré rosé Matyšák 0,75 l, Rosé Tarapaca 0,75 l, Prosecco Zonin 0,75 l, 

Moscato de luxe bianco 0,75 l, Akostné šumivé víno ružové Hubert club 0,75 l, 

Merló Matyšák 0,75 l, Simple Vodka Old Herold 700 ml, Bomboniéra Teacher´s 

blended scoth whisky Warner Hudson 150 g, Oreo original 176 g, Čokoláda Milka 

bubbly 90 g, Perník jahodový Pernikář 60 g, Cukríky Haribo flower power 90 g, 

Tyčinka Excelent protein bar 85 g, Mysli na zdraví jahody a mandle Emco 750 g, 

Džem šípka V.G.J. Riso 260 g, Nuttela 350 g, Prací prostriedok Ariel color 1 300 ml, 

Prací prostriedok Ariel mountain spring 1 300 ml, FA kids shower gel & shampoo 

250 ml) nebolo označených jednotkovou cenou; 

 

6. povinnosti predávať výrobky v správnej 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 23.07.2018 v prevádzkarni Potraviny TERNO, Hlavná 

60, Zavar bol kontrolný nákup predražený o sumu 0,02 € z dôvodu nedodržania 

hmotnosti výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu (324 g Syr tekovský údený á 

8,90 €/kg); 
 

7. 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 23.07.2018 bolo v prevádzkarni 

Potraviny TERNO, Hlavná 60, Zavar, že 25 druhov výrobkov (Instantná polievka 

VIFON Kari-kuracia pikantná 60 g, Čokoláda mliečna s lentilkami zn. ORION 170 
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g, Cukríky Lentilky zn. Orion 28 g, Chlieb konzumný balený krájaný 450 g, Ovsená 

kaša s jahodami zn. EMCO 275 g, Cukríky PEZ 6ks/balenie 51 g, Čokoládové 

vajíčko Hot Wheals 20 g, Malti keks 170 g, Cukríky mentolky zn. Sfinx 90 g, Olej 

slnečnicový zn. Heliol 2 l, Chlebová zmes celozrnný chlieb 500g, Chlebová zmes 

špaldový chlieb 500 g, Repelen zn. Diffusil 100 ml, Alobal Alufix 10 m, Čaj zázvor-

rakytník zn. Klember 40 g, Čaj zázvor extra silný zn. Klember 40 g, Káva zrnková 

Colombia espresso zn. Popradská 250 g, Nescafé 3 in 1 10 ks/balenie 175 g, Jacobs 

zrnková káva espresso 500 g, Relax pomaranč 100 % 200 ml, Relax dračie ovocie 

250 ml, Relax 100 % jablková šťava 250 ml, Cukríky PEZ Fizzy 30 g, Sardinky v 

paradajkovej omáčke zn. Isabel 125 g, Tuniak vo vlastnej šťave zn. Giana 130 g) 

nebolo označených predajnou cenou; 
 

8. 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 23.07.2018 bolo v prevádzkarni Potraviny TERNO, Hlavná 60, 

Zavar zistené, že 17 druhov výrobkov (Čokoláda mliečna s lentilkami zn. ORION 

170 g, Chlieb konzumný balený krájaný 450 g, Ovsená kaša s jahodami zn. EMCO 

275 g, Cukríky PEZ 6ks/balenie 51 g, Malti keks 170 g, Cukríky mentolky zn. Sfinx 

90 g, Olej slnečnicový zn. Heliol 2 l, Chlebová zmes celozrnný chlieb 500g, 

Chlebová zmes špaldový chlieb 500 g, Káva zrnková Colombia espresso zn. 

Popradská 250 g, Nescafé 3 in 1 10 ks/balenie 175 g, Jacobs zrnková káva espresso 

500 g, Relax pomaranč 100 % 200 ml, Relax dračie ovocie 250 ml, Relax 100 % 

jablková šťava 250 ml, Sardinky v paradajkovej omáčke zn. Isabel 125 g, Tuniak vo 

vlastnej šťave zn. Giana 130 g) 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: 1 100 € (slovom: jedentisícsto 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: 04670218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 19.07.2018 a 23.07.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Potraviny TERNO, Hlavná 60, Zavar a 

Potraviny Terno, Majcichov 608, 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 v prevádzkarni Majcichov bolo zistené, že 30 druhov výrobkov: 
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1. Chlebíčky ryžové s kukuricou RACIO 130 g,  

2. Broskyne voľné,  

3. Slivky voľné,  

4. Čínska kapusta,  

5. Karfiol,  

6. Chai latte Rajo 330 ml,  

7. Aloe vera AKF 500 ml,  

8. Aloe vera a mango OKF 500 ml,  

9. Rulandské modré rosé Matyšák 0,75 l,  

10. Rosé Tarapaca 0,75 l,  

11. Prosecco Zonin 0,75 l,  

12. Moscato de luxe bianco 0,75 l,  

13. Akostné šumivé víno ružové Hubert club 0,75 l,  

14. Merló Matyšák 0,75 l,  

15. Simple Vodka Old Herold 700 ml,  

16. Bomboniéra Teacher´s blended scoth whisky Warner Hudson 150 g,  

17. Oblátka Attack choco Sedita 30 g,  

18. Oreo original 176 g,  

19. Čokoláda Milka bubbly 90 g,  

20. Perník jahodový Pernikář 60 g,  

21. Cukríky Haribo flower power 90 g,  

22. Tyčinka Excelent protein bar 85 g,  

23. Mysli na zdraví jahody a mandle Emco 750 g,  

24. Džem šípka V.G.J. Riso 260 g,  

25. Nuttela 350 g,  

26. Prací prostriedok Perwoll care & repair 1 l,  

27. Prací prostriedok Perwoll color effect 3D 1 l,  

28. Prací prostriedok Ariel color 1 300 ml,  

29. Prací prostriedok Ariel mountain spring 1 300 ml,  

30. FA kids shower gel & shampoo 250 ml, 

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.  

 

Zároveň bolo zistené, že 23 druhov výrobkov: 

1. Chlebíčky ryžové s kukuricou RACIO 130 g,  

2. Chai latte Rajo 330 ml,  

3. Aloe vera AKF 500 ml,  

4. Aloe vera a mango OKF 500 ml,  

5. Rulandské modré rosé Matyšák 0,75 l,  

6. Rosé Tarapaca 0,75 l,  

7. Prosecco Zonin 0,75 l,  

8. Moscato de luxe bianco 0,75 l,  

9. Akostné šumivé víno ružové Hubert club 0,75 l,  

10. Merló Matyšák 0,75 l,  

11. Simple Vodka Old Herold 700 ml,  

12. Bomboniéra Teacher´s blended scoth whisky Warner Hudson 150 g,  

13. Oreo original 176 g,  

14. Čokoláda Milka bubbly 90 g,  

15. Perník jahodový Pernikář 60 g,  

16. Cukríky Haribo flower power 90 g,  
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17. Tyčinka Excelent protein bar 85 g,  

18. Mysli na zdraví jahody a mandle Emco 750 g,  

19. Džem šípka V.G.J. Riso 260 g,  

20. Nuttela 350 g,  

21. Prací prostriedok Ariel color 1 300 ml,  

22. Prací prostriedok Ariel mountain spring 1 300 ml,  

23. FA kids shower gel & shampoo 250 ml, 

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. 

 

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 19.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Majcichov 608, prevzala vedúca prevádzkarne účastníka 

konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol v prevádzkarni Zavar 

vykonaný kontrolný nákup, ktorý bol predražený o sumu 0,02 € z dôvodu nedodržania 

hmotnosti výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu (324 g Syr tekovský údený á 8,90 

€/kg). Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej 

hmotnosti. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že 25 druhov výrobkov: 

1. Instantná polievka VIFON Kari-kuracia pikantná 60 g,  

2. Čokoláda mliečna s lentilkami zn. ORION 170 g,  

3. Cukríky Lentilky zn. Orion 28 g,  

4. Chlieb konzumný balený krájaný 450 g,  

5. Ovsená kaša s jahodami zn. EMCO 275 g,  

6. Cukríky PEZ 6ks/balenie 51 g,  

7. Čokoládové vajíčko Hot Wheals 20 g,  

8. Malti keks 170 g,  

9. Cukríky mentolky zn. Sfinx 90 g,  

10. Olej slnečnicový zn. Heliol 2 l,  

11. Chlebová zmes celozrnný chlieb 500g,  

12. Chlebová zmes špaldový chlieb 500 g,  

13. Repelen zn. Diffusil 100 ml,  

14. Alobal Alufix 10 m,  

15. Čaj zázvor-rakytník zn. Klember 40 g,  

16. Čaj zázvor extra silný zn. Klember 40 g,  

17. Káva zrnková Colombia espresso zn. Popradská 250 g,  

18. Nescafé 3 in 1 10 ks/balenie 175 g,  

19. Jacobs zrnková káva espresso 500 g,  

20. Relax pomaranč 100 % 200 ml,  
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21. Relax dračie ovocie 250 ml,  

22. Relax 100 % jablková šťava 250 ml,  

23. Cukríky PEZ Fizzy 30 g,  

24. Sardinky v paradajkovej omáčke zn. Isabel 125 g,  

25. Tuniak vo vlastnej šťave zn. Giana 130 g, 

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.  

 

Zároveň bolo zistené, že 17 druhov výrobkov: 

1. Čokoláda mliečna s lentilkami zn. ORION 170 g,  

2. Chlieb konzumný balený krájaný 450 g,  

3. Ovsená kaša s jahodami zn. EMCO 275 g, 

4. Cukríky PEZ 6ks/balenie 51 g,  

5. Malti keks 170 g,  

6. Cukríky mentolky zn. Sfinx 90 g,  

7. Olej slnečnicový zn. Heliol 2 l,  

8. Chlebová zmes celozrnný chlieb 500g,  

9. Chlebová zmes špaldový chlieb 500 g,  

10. Káva zrnková Colombia espresso zn. Popradská 250 g,  

11. Nescafé 3 in 1 10 ks/balenie 175 g,  

12. Jacobs zrnková káva espresso 500 g,  

13. Relax pomaranč 100 % 200 ml,  

14. Relax dračie ovocie 250 ml,  

15. Relax 100 % jablková šťava 250 ml,  

16. Sardinky v paradajkovej omáčke zn. Isabel 125 g,  

17. Tuniak vo vlastnej šťave zn. Giana 130 g, 

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. 

 

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 23.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Zavar 60, prevzala vedúca prevádzkarne účastníka konania, 

ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

15.11.2018 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 20.11.2018. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 19.07.2018 vedúca prevádzkarne účastníka 

konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá. 
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Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 23.07.2018 predavačka účastníka konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že si nie je vedomá, že by obalový materiál 

nevytarovala. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 23.07.2018 zástupkyňa vedúcej prevádzkarne 

účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá vedeniu 

spoločnosti a bude žiadať kontrolu váhy. 

 

Vo vyjadrení k inšpekčnému záznamu v e-maile zo dňa 24.07.2018 zástupca účastníka 

konania uvádza, že nedostatky zistené kontrolou boli spôsobené zlyhaním ľudského faktora 

v dôsledku uprednostnenia iných činností. Účastník konania ďalej uvádza, že chýbajúce 

cenovky boli doplnené ešte počas kontroly a všetci zamestnanci boli preškolení o povinnosti 

označovania tovaru cenovkami v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Vo vyjadrení k inšpekčnému záznamu v e-maile zo dňa 26.07.2018 zástupca účastníka 

konania uvádza, že nedostatky zistené kontrolou boli spôsobené zlyhaním ľudského faktora 

v dôsledku uprednostnenia iných činností. Účastník konania ďalej uvádza, že chýbajúce 

cenovky boli doplnené ešte počas kontroly a všetci zamestnanci boli preškolení o povinnosti 

označovania tovaru cenovkami v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Na základe kontroly 

bolo zavedené opatrenie tlače aktuálnych cenoviek. Zástupca účastníka konania ďalej 

uvádza, že pracovníci pri vážení dodržali interné postupy spoločnosti, ktoré sú v súlade so 

zákonom o ochrane spotrebiteľa, pričom rozdiel v hmotnosti bol spôsobený technickými 

parametrami váh, k čomu prikladá stanovisko dovozcu váh. V stanovisku zo dňa 25.07.2018 

sa uvádza, že predmetná váha – určené meradlo má na výrobnom štítku uvedené povolené 

odchýlky v rozsahu od 2 g do 5 g. Na predajni bolo vykonané preverenie štandardnej 

hmotnosti obalového materiálu, čo potvrdilo, že predavačka použila v predmetnom prípade 

tarovacie zariadenie. V závere stanoviska sa uvádza konštatovanie, že rozdiel pri kontrolnom 

vážení, respektíve odchýlka bola spôsobená nepatrnou stratou hmotnosti syra pri opätovnom 

styku s obalovým materiálom. 

 

Vo vyjadrení k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 22.11.2018 zástupca účastníka 

konania opätovne uvádza, že pracovníci prevádzky dodržali interné postupy pri vážení 

a rozdiel v hmotnosti bol spôsobený technickými parametrami váh, k čomu opätovne pripája 

stanovisko zo dňa 25.07.2018. Čo sa týka porušenia povinností označenia výrobkov 

predajnou cenou a jednotkovou cenou, zástupca účastníka konania opätovne uvádza tvrdenia 

z predchádzajúcich vyššie zmienených vyjadrení. 

 

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 zároveň uvádza, že dôvod vzniku nedostatkov 

vo forme nedodržania hmotnosti výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu hodnotí ako 

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

konania uvedené skutočnosti nemajú vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko 

zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za 
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nedostatky zistené v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. 

Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane 

spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky 

objektívne zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní.  

 

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

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, 

je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo 

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného 

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

povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou a povinnosti predávať výrobky v správnej 

hmotnosti. 

 

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 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. 

 

Zákon jednoznačne hovorí o povinnosti označenia výrobku alebo služby cenou alebo inom 

vhodnom spôsobe informovania o cene. Zároveň ustanovuje, ktoré spôsoby informovania o 

cene nie sú povolené, ktoré zavádzajú spotrebiteľa k iným záverom ohľadne ceny než v 

skutočnosti existujú. 

 

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

zanedbateľná skutočnosť, že účtovaním nesprávnej hmotnosti zakúpeného výrobku došlo 

k majetkovej ujme spotrebiteľa, 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 § 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 

bolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roku 
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(rozhodnutie č. P/0213/02/2018, ktorým bola uložená pokuta vo výške 700,- €, z dôvodu 

porušenia § 14, § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa), správny orgán využil pri 

ukladaní pokuty druhú časť prvej vety § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 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: P/0450/02/2018 Dňa: 19.12.2018 

  
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:  Ján Hudec - Firma calimero 

miesto podnikania: 91701 Trnava, Ulica Veterná 7336/18D 

IČO:  40083136 

 

 

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 

03.07.2018 bolo v prevádzkarni Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove 

nákupného centra CKD Market, Trnava zistené, že v jedálnych lístkoch chýbala 

informácia, či mäsová zložka je uvedená v surovom alebo hotovom stave (250 g 

kurací vyprážaný rezeň v žemli, 150 g kuracie nugetky, 170 g kurací špíz, 130 g 

Vyprážané filé, 200 g kuracie krídelká, 150 g maďarský guláš, knedle, 200 g 

Americký hamburger); 
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2. povinnosti správne účtovať ceny pri predaji výrobkov v zmysle § 4 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 03.07.2018 bolo v prevádzkarni Občerstvenie Calimero, 

Zelenečská č. 111, v budove nákupného centra CKD Market, Trnava zistené, že 

kontrolný nákup bol predražený o sumu 0,50 € z dôvodu nesprávneho účtovania 

výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu (zakúpené bolo 1 porcia vyprážaný 

rezeň v žemli á 3 €, pričom účtované bolo 1 porcia vyprážaný rezeň v žemli s 

hranolkami á 3,50 €); 
 

3. 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 

03.07.2018 bolo v prevádzkarni Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove 

nákupného centra CKD Market, 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; 
 

4. 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 03.07.2018 bolo v 

prevádzkarni Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove nákupného centra 

CKD Market, Trnava zistené, že 6 druhov palaciniek (nugátové, džemové, 

tvarohové, orechové, karamelové, horúca lesná zmes) nebolo označených údajom o 

hmotnosti a u 1 druhu jedla (250 g vyprážaný rezeň so žemľou a so zeleninou) chýbal 

údaj o hmotnosti mäsovej zložky; 

 

5. povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, 

ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré 

ich odlíši od spotrebiteľa v zmysle § 15 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 

03.07.2018 bolo v Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove nákupného 

centra CKD Market, Trnava zistené, že v čase kontroly predávajúci nebol označený, 

ani odevom odlíšený od spotrebiteľa; 

 

6. povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe 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 03.07.2018 bolo v prevádzkarni Občerstvenie Calimero, 

Zelenečská č. 111, v budove nákupného centra CKD Market, Trnava zistené, že 

kontrolný nákup (1 porcia vyprážaný rezeň v žemli á 3 €, 1 fľ. minerálna voda 

Saguaro 0,5 l á 0,50 €) nebol vydaný doklad o kúpe výrobku v žiadnej forme; 

 

7. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

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



 54 

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 03.07.2018 bolo v prevádzkarni 

Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove nákupného centra CKD Market, 

Trnava 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: 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: 04500218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 03.07.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Občerstvenie Calimero, Zelenečská č. 111, v budove 

nákupného centra CKD Market, 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 jedálnych lístkoch chýbala informácia, či mäsová zložka je 

uvedená v surovom alebo hotovom stave (250 g kurací vyprážaný rezeň v žemli, 150 g 

kuracie nugetky, 170 g kurací špíz, 130 g Vyprážané filé, 200 g kuracie krídelká, 150 g 

maďarský guláš, knedle, 200 g Americký hamburger). Bez informácie, či hmotnosť mäsovej 

zložky je uvedená v surovom alebo hotovom stave 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. 

 

Kontrolný nákup bol predražený o sumu 0,50 € z dôvodu nesprávneho účtovania výrobku 

zakúpeného do kontrolného nákupu (zakúpené bolo 1 porcia vyprážaný rezeň v žemli á 3 €, 

pričom účtované bolo 1 porcia vyprážaný rezeň v žemli s hranolkami á 3,50 €). Uvedeným 

konaním účastník konania porušil § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť správne účtovať ceny pri predaji výrobkov. 
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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). 

 

Kontrolou bolo zároveň zistené, že 6 druhov palaciniek (nugátové, džemové, tvarohové, 

orechové, karamelové, horúca lesná zmes) nebolo označených údajom o hmotnosti a u 1 

druhu jedla (250 g vyprážaný rezeň so žemľou a so zeleninou) chýbal údaj o hmotnosti 

mäsovej zložky, 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. 

 

V čase kontroly predávajúci nebol označený, ani odevom odlíšený od spotrebiteľa. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci 

v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, 

ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. 

 

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný 

nákup (1 porcia vyprážaný rezeň v žemli á 3 €, 1 fľ. minerálna voda Saguaro 0,5 l á 0,50 €), 

na ktorý nebol spotrebiteľovi – inšpektorovi SOI – vydaný doklad o kúpe 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 

alebo o poskytnutí služby, 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. 

 

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 03.07.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Zelenečská č. 111, v budove nákupného centra CKD 

Market, Trnava, 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 

25.10.2018 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 dňa 20.11.2018, nakoľko dňa 20.11.2018 bola poštová zásielka vrátená 

správnemu orgánu. 

 



 56 

V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak nemožno doručiť 

písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na 

adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom 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 sa podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie. 

 

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 budú odstránené a bežne vydáva doklad o kúpe, avšak v deň  

kontroly ERP nezobral na prevádzkareň. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď prísľub odstránenia 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 správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, povinnosti pred 

uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), povinnosti zabezpečiť, aby predávané výrobky boli 

zreteľne označené údajmi o množstve výrobku, povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci 

a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali 

označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa, povinnosti vydať spotrebiteľovi 

doklad o kúpe výrobkov 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. 
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Bez informácie, či hmotnosť mäsovej zložky je uvedená v surovom alebo hotovom stave si 

nemôže spotrebiteľ overiť, či mu zakúpené výrobky boli podané v takej hmotnosti, akú 

deklaruje predávajúci. 

 

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

zanedbateľná skutočnosť, že nesprávnym účtovaním predmetného výrobku došlo 

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

ujmy, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú.  

 

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 množstve 

odpredávaných výrobkov. 

 

Vo vzťahu k nesplneniu si povinnosti predávajúceho zabezpečiť označenie alebo odev pre 

zamestnanca, ktoré ho odlíši od spotrebiteľa, bolo prihliadnuté na skutočnosť, že v dôsledku 

tohto nedostatku mohlo dôjsť k zámene spotrebiteľa so zamestnancom predávajúceho, či so 

samotným predávajúcim. 

 

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 
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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 

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.  

 

 
 


