
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/0576/02/2018 Dňa: 13.02.2019 

 
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: Mukrem Jonuzi 

adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby: 90851 Holíč, Bernolákova 386/4  

IČO:  47851473 

označenie: kancelária 

vedúci podniku zahraničnej osoby:  Mukrem Jonuzi  

                      1238 Vrapčište 

 

 

pre porušenie: 

 

a) 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 

23.08.2018 bolo v prevádzkarni Zmrzlina, Mallého 55, Skalica zistené, že 

spotrebiteľ – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením 

kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho 

riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie 

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 

 

b) povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno 

a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne v zmysle § 15 ods. 1 

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, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 23.08.2018 bolo v prevádzkarni 

Zmrzlina, Mallého 55, Skalica zistené, že kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly 

nebola označená menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne; 

 

c) 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 
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§ 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 23.08.2018 bolo v prevádzkarni 

Zmrzlina, Mallého 55, Skalica 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: 300 € (slovom: tristo 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: 05760218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 23.08.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Zmrzlina, Mallého 55, Skalica, ktorú v zmysle § 2 písm. 

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

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

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

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). 

 

Kontrolovaná prevádzkareň v čase kontroly nebola označená menom a priezviskom osoby 

zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 15 

ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno a priezvisko 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne. 

 

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 
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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 23.08.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Mallého 55, Skalica, 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 

07.01.2019 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 15.01.2019. 

 

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 predavačka účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá podnikateľovi.  

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 23.08.2018 účastník konania k inšpekčnému záznamu 

uvádza, že inšpektori SOI uvideli v inšpekčnom zázname nedostatky, o ktorých účastník 

konania tvrdí, že nie sú nedostatkami.  

  

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatku 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 

nedostatky zistené v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. 

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

spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky 

objektívne zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní.  

 

K vyjadreniam účastníka konania správny orgán ďalej uvádza, že všetky zistené nedostatky 

sú riadne zaznamenané v inšpekčnom zázname, vyhotovenom inšpektormi SOI. 

 

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

povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť meno a priezvisko 

osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a 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. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

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

prevádzkarne.  

 

Sprístupnenie reklamačného poriadku správny orgán považuje za jeden z dôležitých 

prostriedkov zabezpečujúcich riadne informovanie spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe 

uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, preto neumiestnenie reklamačného poriadku 

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

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

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

určovaní výšky pokuty. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

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

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

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. 

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

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

Číslo: P/0599/02/2018                                                                            Dňa: 05.03.2019 

  
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:   Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

sídlo: Trnavská cesta 41/A, Bratislava 831 04 

IČO:                          35 790 164 

 

pre porušenie: 

 

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 20.09.2018 bolo pri prešetrovaní 

podnetu spotrebiteľa č. 555/2018 v prevádzkarni HM Kaufland, Galantská cesta 

4749/7, Dunajská Streda zistené, že 25 druhov výrobkov (Tekuté mydlo Tajomný 

moment zn. DIXI 1 l, Tekuté mydlo Creamy fruit zn. Ailé 500 ml, Tekuté mydlo 

Milk & Honey zn. Bevola 500 ml, Tekuté mydlo Olive & Lemongrass zn. Bevola 

500 ml, Sprchový krém Extra jemný zn. DIXI 400 ml, Sprchový krém Svieži dotyk 

zn. DIXI 400 ml, Somat gold gel zn. Henkel 990 ml, Čistiaci prostriedok Lemon & 

Lime kapsuel zn. Henkel 691,2 g, Prostriedok na riad Silk & Orchid zn. Jar  650 ml, 

Antiperspirant Cotton soft zn. Dove 150 ml, Dentálne špáradla s niťou zn. Spokar 50 

ks v balení, Sprchový gél Mystic moments zn. FA 250 ml, Sprchový gél Blue rain 

zn. Bevola 500 ml, Sprchový gél Mango & peach zn. Bevola 500 ml, Kondicionér 

Magnólia & Repair zn. Freshlight 300 ml, Kondicionér Peony & Smoth zn. 

Freshlight 300 ml, Sprchový gél Sunflower Oil Elixir zn. Freshlihgt 300 ml, 

Prezervatív Strawberry zn. DUREX 12 ks v balení, Prezervatív Feel Intimate zn. 

DUREX 3 ks v balení, Prezervatív Intense zn. DUREX 3 ks v balení, Prezervatív 
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Tickle Me zn. DUREX 12 ks v balení, Krmivo pre králiky zn. Tatrapet 800 g, Miska 

na ovocie bambusová 2,5 l, Súprava samolepiacich poznámkových bločkov, 

Zápisník 60 listov linajkový) 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 20.09.2018 bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 555/2018 

v prevádzkarni HM Kaufland, Galantská cesta 4749/7, Dunajská Streda zistené, že 

21 druhov výrobkov (Tekuté mydlo Creamy fruit zn. Ailé 500 ml, Tekuté mydlo 

Milk & Honey zn. Bevola 500 ml, Tekuté mydlo Olive & Lemongrass zn. Bevola 

500 ml, Sprchový krém Extra jemný zn. DIXI 400 ml, Sprchový krém Svieži dotyk 

zn. DIXI 400 ml, Somat gold gel zn. Henkel 990 ml, Čistiaci prostriedok Lemon & 

Lime kapsuel zn. Henkel 691,2 g, Prostriedok na riad Silk & Orchid zn. Jar 650 ml, 

Antiperspirant Cotton soft zn. Dove 150 ml, Dentálne špáradla s niťou zn. Spokar 50 

ks v balení, Sprchový gél Mystic moments zn. FA 250 ml, Sprchový gél Blue rain 

zn. Bevola 500 ml, Sprchový gél Mango & peach zn. Bevola 500 ml, Kondicionér 

Magnólia & Repair zn. Freshlight 300 ml, Kondicionér Peony & Smoth zn. 

Freshlight 300 ml, Sprchový gél Sunflower Oil Elixir zn. Freshlihgt 300 ml, 

Prezervatív Strawberry zn. DUREX 12 ks v balení, Prezervatív Feel Intimate zn. 

DUREX 3 ks v balení, Prezervatív Intense zn. DUREX 3 ks v balení, Prezervatív 

Tickle Me zn. DUREX 12 ks v balení, Krmivo pre králiky zn. Tatrapet 800 g) nebolo 

označených  jednotkovou cenou; 

 

3. 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 27.09.2018 bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 541/2018 

v prevádzkarni HM Kaufland, Esterházyovcov 2381/26, Galanta zistené, že u 1 

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

evidovaná v cenovej evidencii – BB puding kakaový Dr. Oetker 250 g, predajná cena 

uvedená na cenovke: 0,99 €, predajná cena evidovaná v ERP: 1,39 €; 

 

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 27.09.2018 bolo pri prešetrovaní 

podnetu spotrebiteľa č. 541/2018 v prevádzkarni HM Kaufland, Esterházyovcov 

2381/26, Galanta zistené, že 18 druhov výrobkov (doska na krájanie s cedidlom 

51x29 cm, balzam po holení ADAM zn. Astrid 150 ml, pena na holenie zn. Astrid 

250 ml, voda po holení DIPLOMAT classic 100 ml, antiperspirant bevola fresh 200 

ml, antiperspirant bevola original 200 ml, šampón anti-dandruff bevola 300 ml, 

hrebeň pre psov zn. FACKELMANN, chňapka na česanie zn. FACKELMANN, 

viečka na dózy  3x7,7/9/10 cm zn. FACKELMANN, obuvák na topánky cca 45 cm 

zn. FACKELMANN, samolepiaci háčik zn. FACKELMANN, potravinársky špagát 

v dóze cca 100m zn. FACKELMANN, forma na ovocný koláč, silikónová forma na 
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koláč zn. BANQUET ø 24 cm, predlžovací kábel zn. EMOS 5 m, 4 zástrčková lišta, 

predlžovací kábel 1,4 m, 3 zástrčková lišta, oddeľovač bielkov zn. FACKELMANN) 

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 27.09.2018 bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 541/2018 

v prevádzkarni HM Kaufland, Esterházyovcov 2381/26, Galanta zistené, že 5 druhov 

výrobkov (balzam po holení ADAM zn. Astrid 150 ml, pena na holenie zn. Astrid 

250 ml, antiperspirant bevola fresh 200 ml, antiperspirant bevola original 200 ml, 

šampón anti-dandruff bevola 300 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 
 

 

vo výške: 800 € (slovom: osemsto eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 05990218. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 20.09.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola na základe prešetrenia podnetu spotrebiteľa č. 555/2018  v prevádzkarni 

HM Kaufland, Galantská cesta 4749/7, Dunajská Streda a dňa 27.09.2018 bola vykonaná 

kontrola na základe prešetrenia podnetu spotrebiteľa č. 541/2018 v prevádzkarni HM 

Kaufland, Esterházyovcov 2381/26, Galanta, ktoré v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 

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

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) 

prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrola v prevádzkarni HM Kaufland, Galantská cesta 4749/7, Dunajská Streda bola 

zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 555/2018, pričom kontrolou bolo zistené, 

že 25 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. Tekuté mydlo Tajomný moment zn. DIXI 1 l,  

2. Tekuté mydlo Creamy fruit zn. Ailé 500 ml,  

3. Tekuté mydlo Milk & Honey zn. Bevola 500 ml,  

4. Tekuté mydlo Olive & Lemongrass zn. Bevola 500 ml,  

5. Sprchový krém Extra jemný zn. DIXI 400 ml,  

6. Sprchový krém Svieži dotyk zn. DIXI 400 ml,  

7. Somat gold gel zn. Henkel 990 ml,  
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8. Čistiaci prostriedok Lemon & Lime kapsuel zn. Henkel 691,2 g,  

9. Prostriedok na riad Silk & Orchid zn. Jar  650 ml,  

10. Antiperspirant Cotton soft zn. Dove 150 ml,  

11. Dentálne špáradla s niťou zn. Spokar 50 ks v balení,  

12. Sprchový gél Mystic moments zn. FA 250 ml,  

13. Sprchový gél Blue rain zn. Bevola 500 ml,  

14. Sprchový gél Mango & peach zn. Bevola 500 ml,  

15. Kondicionér Magnólia & Repair zn. Freshlight 300 ml,  

16. Kondicionér Peony & Smoth zn. Freshlight 300 ml,  

17. Sprchový gél Sunflower Oil Elixir zn. Freshlihgt 300 ml,  

18. Prezervatív Strawberry zn. DUREX 12 ks v balení,  

19. Prezervatív Feel Intimate zn. DUREX 3 ks v balení,  

20. Prezervatív Intense zn. DUREX 3 ks v balení,  

21. Prezervatív Tickle Me zn. DUREX 12 ks v balení,  

22. Krmivo pre králiky zn. Tatrapet 800 g,  

23. Miska na ovocie bambusová 2,5 l,  

24. Súprava samolepiacich poznámkových bločkov,  

25. Zápisník 60 listov linajkový. 

 

Taktiež bolo zistené, že 21 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, čím 

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

predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

1. Tekuté mydlo Creamy fruit zn. Ailé 500 ml,  

2. Tekuté mydlo Milk & Honey zn. Bevola 500 ml,  

3. Tekuté mydlo Olive & Lemongrass zn. Bevola 500 ml,  

4. Sprchový krém Extra jemný zn. DIXI 400 ml,  

5. Sprchový krém Svieži dotyk zn. DIXI 400 ml,  

6. Somat gold gel zn. Henkel 990 ml,  

7. Čistiaci prostriedok Lemon & Lime kapsuel zn. Henkel 691,2 g,  

8. Prostriedok na riad Silk & Orchid zn. Jar 650 ml,  

9. Antiperspirant Cotton soft zn. Dove 150 ml,  

10. Dentálne špáradla s niťou zn. Spokar 50 ks v balení,  

11. Sprchový gél Mystic moments zn. FA 250 ml,  

12. Sprchový gél Blue rain zn. Bevola 500 ml,  

13. Sprchový gél Mango & peach zn. Bevola 500 ml,  

14. Kondicionér Magnólia & Repair zn. Freshlight 300 ml,  

15. Kondicionér Peony & Smoth zn. Freshlight 300 ml,  

16. Sprchový gél Sunflower Oil Elixir zn. Freshlihgt 300 ml,  

17. Prezervatív Strawberry zn. DUREX 12 ks v balení,  

18. Prezervatív Feel Intimate zn. DUREX 3 ks v balení,  

19. Prezervatív Intense zn. DUREX 3 ks v balení,  

20. Prezervatív Tickle Me zn. DUREX 12 ks v balení,  

21. Krmivo pre králiky zn. Tatrapet 800 g. 

 

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, 



 9 

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 20.09.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Galantská cesta 4749/7, Dunajská Streda, prevzala 

riaditeľka prevádzkarne účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Kontrola v prevádzkarni HM Kaufland, Esterházyovcov 2381/26, Galanta bola zameraná na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 541/2018, pričom bolo zistené, že u 1 druhu výrobku bola 

predajná cena uvedená na cenovke nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii 

– BB puding kakaový Dr. Oetker 250 g, predajná cena uvedená na cenovke: 0,99 €, predajná 

cena evidovaná v ERP: 1,39 €. 

 

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. 

 

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.  
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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.  

 

Ďalej bolo zistené, že 18 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. doska na krájanie s cedidlom 51x29 cm,  

2. balzam po holení ADAM zn. Astrid 150 ml,  

3. pena na holenie zn. Astrid 250 ml,  

4. voda po holení DIPLOMAT classic 100 ml,  

5. antiperspirant bevola fresh 200 ml,  

6. antiperspirant bevola original 200 ml,  

7. šampón anti-dandruff bevola 300 ml,  

8. hrebeň pre psov zn. FACKELMANN,  

9. chňapka na česanie zn. FACKELMANN,  

10. viečka na dózy  3x7,7/9/10 cm zn. FACKELMANN,  

11. obuvák na topánky cca 45 cm zn. FACKELMANN,  

12. samolepiaci háčik zn. FACKELMANN,  

13. potravinársky špagát v dóze cca 100m zn. FACKELMANN,  

14. forma na ovocný koláč,  

15. silikónová forma na koláč zn. BANQUET ø 24 cm,  

16. predlžovací kábel zn. EMOS 5 m, 4 zástrčková lišta,  

17. predlžovací kábel 1,4 m, 3 zástrčková lišta,  

18. oddeľovač bielkov zn. FACKELMANN. 

 

Taktiež bolo zistené, že 5 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, čím 

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

predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

Konkrétne sa jednalo o výrobky: 

1. balzam po holení ADAM zn. Astrid 150 ml,  

2. pena na holenie zn. Astrid 250 ml,  

3. antiperspirant bevola fresh 200 ml,  

4. antiperspirant bevola original 200 ml,  

5. šampón anti-dandruff bevola 300 ml. 

 

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. 

 



 11 

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 27.09.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Esterházyovcov 2381/26, Galanta, prevzal vedúci 

obchodného domu 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 

28.01.2019 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 04.02.2019. 

 

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 spísanom v prevádzkarni HM Kaufland, Galantská 

cesta 4749/7, Dunajská Streda riaditeľka prevádzkarne účastníka konania dala pečiatku, 

v ktorej bolo uvedené, že svojim podpisom nevyjadruje stanovisko spoločnosti Kaufland 

k obsahu záznamu a ani k priebehu kontroly. Svojim podpisom nepotvrdzuje preukázanie 

zistení. Spoločnosť Kaufland sa vyjadrí k záznamu a k priebehu kontroly v zákonom 

stanovenej lehote.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname spísanom v prevádzkarni HM Kaufland, 

Esterházyovcov 2381/26, Galanta vedúci obchodného domu účastníka konania dal pečiatku, 

v ktorej bolo uvedené, že svojim podpisom nevyjadruje stanovisko spoločnosti Kaufland 

k obsahu záznamu a ani k priebehu kontroly. Svojim podpisom nepotvrdzuje preukázanie 

zistení. Spoločnosť Kaufland sa vyjadrí k záznamu a k priebehu kontroly v zákonom 

stanovenej lehote. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 27.09.2018 splnomocnený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k inšpekčnému záznamu uvádza, že splnil uložené opatrenia 

v celom rozsahu, k čomu zasiela aj doklady preukazujúce splnenie uloženého opatrenia. 

Splnomocnený zástupca účastníka konania ďalej uvádza, že pokiaľ sa akciová cena 

v reklamnom letáku vzťahuje na viacero produktov v rámci tej istej „rodiny“ (t. j. rôzne 

príchute), tak sa v rámci letáku nezobrazujú všetky druhy, na ktoré sa akcia vzťahuje, ale sa 

pri danom produkte uvedie poznámka „rôzne druhy“, aby bolo zrejmé, že uvedená akciová 

cena sa vzťahuje na väčší počet výrobkov, ako je zobrazený v reklamnom letáku. Akciová 

cena sa však nemusí vzťahovať na všetky produkty v rámci danej „rodiny“ (t. j. na všetky 

príchute). V takom prípade sa akciová cena nevzťahovala na príchuť citrón, a jej cena bola 

zákazníkom zobrazená na cenovke priamo pri tovare na predajni a rovnaká cena bola 

nastavená  aj v ERP, pričom splnomocnený zástupca má za to, že takýto postup je v súlade 

s platnými právnymi predpismi.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 03.10.2018 splnomocnený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k inšpekčnému záznamu predkladá dokumentáciu o okamžitom 

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

následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za 

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

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

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je 

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

posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. 

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že 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.  

 

K vyjadreniu účastníka konania týkajúceho sa určovania akciových cien pri produktoch 

viacerých príchutí správny orgán uvádza, že konanie účastníka konania vo vzťahu 

k spotrebiteľovi, keď v reklamnom letáku uvedie rôzne druhy respektíve príchute 

predmetného produktu, pričom na predajni sa nachádza druh/príchuť, ktorý síce patrí 

k danému produktu, avšak jeho cena nie je súladná s cenou na reklamnom leták správny 

orgán akceptoval a uvedený nedostatok nezahrnul do správneho konania. 

 

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 informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť a povinnosti označiť výrobok 

jednotkovou cenou. 

 

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

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

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

a jednotkovej cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri 

posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene 

je jedným z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných 

výrobkov. Informácia o jednotkovej cene umožňuje spotrebiteľovi porovnať si ceny 
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rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien na jednotky množstva. Správny 

orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, ktoré neboli označené údajmi o cene. 

 

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.  

 

Správny orgán pri ukladaní pokuty posudzoval aj to, že ku konkrétnemu zisteniu správneho 

orgánu prispel podnet spotrebiteľa, ktorý tiež poukazoval na protiprávne konanie 

predávajúceho, ktoré sa pri kontrole potvrdilo. 

 

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/0614/02/2018 Dňa: 05.03.2019 
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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: J&M - Group, s.r.o. 

sídlo: Letná 47, Spišská Nová Ves 052 01 

IČO:  36 598 364 

 

 

pre porušenie: 

 

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

až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 
v zmysle § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 02.10.2018 bolo v prevádzkarni 

Digitall - predaj mobilov, Za Váhom 4032, Hlohovec zistené, že na 6 druhoch 

výrobkov (2 ks fit náramok  Mi Band 2 á 24,99 €, 1 ks navigácia GPS Peiying PY-

GPS7013, 7.0″ á 79,99 €, 1 ks navigácia CAR GPS Peiying PY-GPS5014, 5.0″ á 

59,99 €, 1 ks Transmiter FM MP3 BLOW LCD black + pilot + memory card á 13,99 

€, 55 ks Ochranné sklo na mobil setty á 10,99 €, 40 ks Ochranné sklo na mobil BLUE 

STAR á 10,99 €) v celkovej hodnote 1 248 € neboli údaje o spôsobe používania 

uvedené v štátnom jazyku; 

 

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: 06140218. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 02.10.2018 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Digitall - predaj mobilov, Za Váhom 4032, Hlohovec, 

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. 

 

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

výrobkov (2 ks fit náramok  Mi Band 2 á 24,99 €, 1 ks navigácia GPS Peiying PY-GPS7013, 

7.0″ á 79,99 €, 1 ks navigácia CAR GPS Peiying PY-GPS5014, 5.0″ á 59,99 €, 1 ks 

Transmiter FM MP3 BLOW LCD black + pilot + memory card á 13,99 €, 55 ks Ochranné 

sklo na mobil setty á 10,99 €, 40 ks Ochranné sklo na mobil BLUE STAR á 10,99 €) 

v celkovej hodnote 1 248 € neboli údaje o spôsobe používania uvedené v štátnom jazyku. 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu 

ako predávajúcemu ukladá povinnosť podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie 

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

jazyka.  

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 6 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

1 248 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich ďalší 

predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

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

informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere 

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

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

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

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

povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný 

návod. 

 

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

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

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

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

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

s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 02.10.2018, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Za Váhom 4032, Hlohovec, 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 

31.01.2019 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 05.02.2019. 

 

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 predavačka účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá spoločnosti.  
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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 podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie 

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

jazyka. 

 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé údaje o spôsobe 

používania uvedené v štátnom jazyku.  

 

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. 

 

 
 


