
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj

Pekárska 23,  917 01  Trnava

Číslo: P/0364/02/2019 Dňa: 09.03.2020

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,

ukladáúčastníkovi konania:

obchodné meno: R2 Slovakia s. r. o.
sídlo: Hviezdoslavova 13, Trnava 917 01
IČO: 50 005 910

na  základe  kontroly  vykonanej  dňa  03.10.2019  v  prevádzkarni  Kaviareň  Charlie,
Hviezdoslavova 13, Trnava,

pre porušenie:

a) povinnosti  predávať výrobky v správnej  mierev 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 bolo zistené, že kontrolný nákup bol predražený o sumu 0,11
€ z dôvodu nedodržania miery alkoholického nápoja zakúpeného do kontrolného
nákupu (1 x 38 ml Vodka Finlandia 40 % á 2,20 €/40 ml);

b) 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
bolo  zistené,  že sa v prevádzkarniv ponuke pre spotrebiteľa  nachádzal  5 druhov
výrobkov (3 ks Fuzetea zelený ľadový čaj 250 ml á 1,60 €, Minimálna trvanlivosť
do:  16.06.2019;  11  ks  Fuzetea  zelený ľadový čaj  250 ml  á  1,60 €,  Minimálna
trvanlivosť do: 10.08.2019; 10 ks Cappy džús ananás 250 ml á 1,60 €, Minimálna
trvanlivosť  do:  30.09.2019;  11  ks  Cappy džús  čierna  ríbezľa  250 ml  á  1,60  €,
Minimálna trvanlivosť do: 28.09.2019; 8 ks Cappy džús marhuľa 250 ml á 1,60 €,
Minimálna  trvanlivosť  do:  30.09.2019) v celkovej  hodnote  68,80 € po uplynutí
doby spotreby,

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: 03640219.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 03.10.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola  v prevádzkarni  Kaviareň  Charlie,  Hviezdoslavova  13,  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.

Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol vykonaný kontrolný
nákup, do ktorého bol zakúpený výrobok: 1 x 38 ml Vodka Finlandia 40 % á 2,20 €/40 ml.
Alkoholický nápoj podaný vo výčapnom skle bez objemovej čiarky bol preliatý do 50 ml
odmerného  valca  s platným  úradným  overením  č.  0945/16.  Po  premeraní  objemu
alkoholického  nápoja  v odmernom valci  a zohľadnení  tolerancie  1 ml  na  preliatie  bolo
zistené,  že  v skutočnosti  bolo  podaných  iba  38  ml.  Nedodržaním  deklarovanej  miery
podaného  alkoholického  nápoja  bol  spotrebiteľ  poškodený  o  sumu  celkom  0,11  €.
Uvedeným  konaním  účastník  konania  porušil  §  4  ods.  1  písm.  a)  zákona  o ochrane
spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej miere. 

Kontrolou  bolo  zistené,  že  v priestoroch  prevádzky  v ponuke  pre
spotrebiteľasanachádzalo5 druhov výrobkov (3 ks Fuzetea zelený ľadový čaj 250 ml á 1,60
€, Minimálna trvanlivosť do: 16.06.2019; 11 ks Fuzetea zelený ľadový čaj 250 ml á 1,60 €,
Minimálna  trvanlivosť  do:  10.08.2019;  10  ks  Cappy  džús  ananás  250  ml  á  1,60  €,
Minimálna trvanlivosť do: 30.09.2019; 11 ks Cappy džús čierna ríbezľa 250 ml á 1,60 €,
Minimálna  trvanlivosť  do:  28.09.2019;  8  ks  Cappy  džús  marhuľa  250  ml  á  1,60  €,
Minimálna  trvanlivosť  do:  30.09.2019)  v  celkovej  hodnote  68,80  €  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 5 vyššie uvedených druhov výrobkov nespĺňalo podmienky
predaja, preto bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa ich ďalší predaj zakázal.

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 03.10.2019, ktorého
kópiu v prevádzkarni  na adrese:  Hviezdoslavova 13,  Trnava,  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
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23.01.2020 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane  spotrebiteľa,  ktoré účastník konania prevzal dňa 09.02.2020, nakoľko došlo k
uplynutiu úložnej lehoty rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia.

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,  na doručenie do elektronickej
schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-
Governmente),  orgán  verejnej  moci  je  povinný  uplatňovať  výkon  verejnej  moci
elektronicky podľa tohto zákona.

Podľa § 32 ods.  1  zákona o e-Governmente,  uložením elektronickej  úradnej  správy sa
rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v
elektronickej schránke adresáta.

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente,  úložnou lehotou na účely tohto zákona je
lehota,  počas  ktorej  je  uložená  elektronická  úradná správa  považovaná  za  nedoručenú.
Úložná  lehota  je  15  dní  odo  dňa  nasledujúceho  po dni  uloženia  elektronickej  úradnej
správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán
verejnej  moci  a  doručuje  sa  do  vlastných  rúk,  dňom,  hodinou,  minútou  a  sekundou
uvedenými  na  elektronickej  doručenke  alebo  márnym  uplynutím  úložnej  lehoty  podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

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  čašník  účastníka  konania  kontrolné  zistenia
nespochybňuje a uvádza, že použil na meranie nerezovú odmerku, na ktorej bolo uvedené
nesprávne množstvo.  

Vo vyjadrení v inšpekčnom konateľ účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje
a uvádza, že výrobky po dobe spotreby vyložili čašníčky omylom, nakoľko boli vyradené
v sklade a zabezpečuje, aby sa vyššie uvedené nedostatky v budúcnosti neopakovali.  

K tomu správny orgán uvádza,  že  aj  keď odstraňovanie  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.
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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.

Povinnosťou  predávajúceho,  ktorým  je  v zmysle  §  2  písm.  b)  zákona  o ochrane
spotrebiteľa  osoba,  ktorá  pri  uzatváraní  a plnení  spotrebiteľskej  zmluvy  koná  v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej  účet,  je  zabezpečiť  splnenie  všetkých povinností  tak,  ako to určuje  zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.

Po preskúmaní  celej  veci  je  správny orgán toho názoru,  že  skutkový stav bol  náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Pri  určení  výšky  pokuty  bolo  v zmysle  §  24  ods.  5  zákona  o ochrane  spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti predávať výrobky v správnej miere a povinnosti
stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v
posledný deň spotreby.

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. 

Ďalším účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je aj ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa,
preto nie je zanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobkov, u ktorých uplynula doba ich
najneskoršej  spotreby,  hrozí  riziko  ohrozenia  majetkua zdravia  spotrebiteľa,  keďže išlo
o výrobky, ktoré po uplynutí doby spotreby nemusia mať také vlastnosti, pre ktoré si ich
spotrebiteľ zakúpil. Taktiež bolo zohľadnené, že sa jednalo o potravinárske výrobky. 

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. 
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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  T r n a v a

Číslo: P/0398/02/2019 Dňa: 10.03.2020

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,

ukladáúčastníkovi konania:

obchodné meno: FORZA TRADE, s.r.o.
sídlo: Cukrovarská 142/5, Dunajská Streda 929 01
IČO: 45 731 012

na  základe  kontroly  vykonanej  dňa  14.11.2019  v  prevádzkarni  Kancelárske  potreby
OfficeOne Hlavná 49, Šamorín,

pre porušenie:

a) povinnostistiahnuť  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
bolo zistené, žev ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo 15 druhov výrobkov (2 ks
Náplň hp trojfarebná 22 á 27 €, Záruka končí: 1 ks september 2016, 1 ks oktober
2018; 5 ks Náplň hp trojfarebná 22 XL á 36,50 €, Záruka končí: 1 ks december
2015 1 ks april 2018, 2 ks oktober 2018, 1 ks február 2019; 1 ks Náplň hp čierna 27
á 27,90 €, Záruka končí: jún 2017; 1 ks Náplň hp trojfarebná 28 á 31 €, Záruka
končí:  jún 2015; 4 ks Náplň hp trojfarebná 301 á 18,50  €, Záruka končí:  3 ks

5



december 2018, 1 ks február 2019; 4 ks Náplň hp trojfarebná 301 á 31,50 €, Záruka
končí: október 2018; 1 ks Náplň hp čierna 301 XL á 31,50 €, Záruka končí: február
2019; 6 ks Náplň hp modrá 364 XL á 20,90 €, Záruka končí: november 2018; 5 ks
Náplň hp ružová 364 XL á 20,90 €, Záruka končí: august 2018; 6 ks Náplň hp
modrá 364 XL á 20,90 €, Záruka končí: november 2018; 6 ks Náplň hp žltá  364
XL á 20,90 €, Záruka končí: december 2018; 6 ks Náplň hp modrá 364 XL á 20,90
€, Záruka končí: november  2018; 1 ks Náplň hp trojfarebná 300 XL á 49 €, Záruka
končí: oktober 2015; 1 ks Náplň hp čierna 300 XL á 42 €, Záruka končí: oktober
2018; 8 ks Náplň hp čierna 339 á 42,50 €, Záruka končí: 2 ks december 2015, 1 ks
máj  2016,  1  ks  september  2018,  1  ks  marec  2019,  3  ks  jún  2019)  v  celkovej
hodnote 1 564 € po uplynutí doby spotreby;

b) povinnosti  pred  uzavretím  zmluvy,  spotrebiteľovi  jasným a zrozumiteľným
spôsobom  oznámiť  informáciu  o možnosti  obrátiť  sa  na  subjekt
alternatívneho  riešenia  sporov  v prípadoch  ustanovených  osobitným
predpisom (zákon  č.  391/2015  Z.z.  o alternatívnom  riešení  sporov  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)v zmysle§ 10a ods. 1 písm. k)zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole bolo zistené,
žespotrebiteľ  – inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením
kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti  alternatívneho
riešenia  sporov,  v prevádzkarni  sa  v čase  kontroly  nenachádzali  informácie
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov;

c) povinnosti  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  bolo  zistené,  že  45  druhov  výrobkov  (Náplň
hptrojbarevná  22,  Náplň  hptrojbarevná  22XL,  Náplň  hp  čierna  27,  Náplň  hp
trojfarebná 28, Náplň hptrojbarevná 22, Náplň hp 21 čierna + 22 trojfarebná, Náplň
hp 300 čierna + 300 trojfarebná, Náplň hp 301 čierna + 301 trojfarebná, Náplň hp
čierna 301, Náplň hp trojfarebná 301, Náplň hp čierna 301 XL Náplň hp trojfarebná
301 XL Náplň hp čierna 364 Xl, Náplň hp modrá364 Xl, Náplň hp ružová 364 Xl,
Náplň hp žltá 364 Xl, Náplň hp čierna 300, Náplň hp trojfarebná 300, Náplň hp
čierna  300 XL,  Náplň  hp  trojfarebná  300 XL,  Náplň  hp  čierna  350,  Náplň  hp
trojfarebná 351, Náplň hp trojfarebná 351 XL, Náplň hp čierna 350 XL, Náplň hp
trojfarebná 650 INK ADVANTAGE, Náplň hp čierna 650 INK ADVANTAGE,
Náplň  hp  trojfarebná  652INK  ADVANTAGE,  Náplň  hp  čierna  652INK
ADVANTAGE, Náplň hp čierna 655INK ADVANTAGE, Náplň hp rúžová 655
INK ADVANTAGE, Náplň hp žltá 655 INK ADVANTAGE, Náplň hp modrá 655
INK ADVANTAGE, Náplň hp čierna 651 INK ADVANTAGE, Náplň hp rúžová
655 INK ADVANTAGE,  Náplň  hp trojfarebná  342,  Náplň hp  trojfarebná  343,
Náplň hp trojfarebná 344, Náplň hp čierna 336, Náplň hp čierna 337, Náplň hp
čierna 338, Náplň hp čierna 339, Náplň hp modrá 935 XL, Náplň hp čierna 934
XL,  Náplň  hpofficejet  ružová  920  XL,  Náplň  hp  trojfarebná  304  XL)  nebolo
označených  predajnou  cenou,  predajná  cena  výrobkov  nebola  ani  inak  vhodne
sprístupnená;
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d) 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 bolo zistené, že
v čase kontroly zamestnanec predávajúceho nebol označený, ani odevom odlíšený
od spotrebiteľa;

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: 03980219.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 14.11.2019 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
vykonaná kontrola v prevádzkarni  Kancelárske potreby OfficeOne Hlavná 49, Šamorín,
ktorú v zmysle  § 2 písm. b)  zákona č.  250/2007 Z.z.  o ochrane  spotrebiteľa  a o zmene
zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.  372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších
predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania.

Kontrolou  bolo  zistené,  že  v prevádzkarni  sa  v ponuke  pre  spotrebiteľa  nachádzalo15
druhov výrobkov (2 ks Náplň hp trojfarebná 22 á 27 €, Záruka končí: 1 ks september 2016,
1  ks  oktober  2018;  5  ks  Náplň  hp  trojfarebná  22  XL á  36,50 €,  Záruka  končí:  1  ks
december 2015 1 ks april 2018, 2 ks oktober 2018, 1 ks február 2019; 1 ks Náplň hp čierna
27 á 27,90 €, Záruka končí: jún 2017; 1 ks Náplň hp trojfarebná 28 á 31 €, Záruka končí:
jún 2015; 4 ks Náplň hp trojfarebná 301 á 18,50  €, Záruka končí: 3 ks december 2018, 1
ks február 2019; 4 ks Náplň hp trojfarebná 301 á 31,50 €, Záruka končí: október 2018; 1 ks
Náplň hp čierna 301 XL á 31,50 €, Záruka končí: február 2019; 6 ks Náplň hp modrá 364
XL á 20,90 €, Záruka končí: november 2018; 5 ks Náplň hp ružová 364 XL á 20,90 €,
Záruka  končí:  august  2018;  6  ks  Náplň  hp  modrá  364  XL á  20,90  €,  Záruka  končí:
november 2018; 6 ks Náplň hp žltá  364 XL á 20,90 €, Záruka končí: december 2018; 6 ks
Náplň  hp  modrá  364  XL á  20,90  €,  Záruka  končí:  november   2018;  1  ks  Náplň  hp
trojfarebná 300 XL á 49 €, Záruka končí: oktober 2015; 1 ks Náplň hp čierna 300 XL á 42
€, Záruka končí: oktober 2018; 8 ks Náplň hp čierna 339 á 42,50 €, Záruka končí: 2 ks
december 2015, 1 ks máj 2016, 1 ks september 2018, 1 ks marec 2019, 3 ks jún 2019) v
celkovej hodnote 1 564 € po uplynutí doby spotreby, čím účastník konania porušil § 6 ods.
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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 15 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote  1
564,00 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich ďalší
predaj zakázal.

Ďalej  bolo zistené,  že  spotrebiteľ  – inšpektor  SOI nebol  pred  uzavretím zmluvy (pred
uskutočnením  kontrolného  nákupu)  žiadnym  spôsobom  informovaný  o možnosti
alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie
o možnosti  obrátiť  sa  na  subjekt  alternatívneho  riešenia  sporov.  Uvedeným  konaním
účastník konania porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu  ukladá  povinnosť  pred  uzavretím  zmluvy,  spotrebiteľovi  jasným
a zrozumiteľným  spôsobom  oznámiť  informáciu  o možnosti  obrátiť  sa  na  subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č.
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kontrolou  výrobkov umiestnených  v ponuke pre  bolo  zistené,  že  45 druhov výrobkov
(Náplň  hptrojbarevná  22,  Náplň  hptrojbarevná  22XL,  Náplň  hp  čierna  27,  Náplň  hp
trojfarebná 28, Náplň hptrojbarevná 22, Náplň hp 21 čierna + 22 trojfarebná, Náplň hp 300
čierna + 300 trojfarebná, Náplň hp 301 čierna + 301 trojfarebná,  Náplň hp čierna 301,
Náplň hp trojfarebná 301, Náplň hp čierna 301 XL Náplň hp trojfarebná 301 XL Náplň hp
čierna 364 Xl, Náplň hp modrá364 Xl, Náplň hp ružová 364 Xl, Náplň hp žltá 364 Xl,
Náplň  hp  čierna  300,  Náplň  hp  trojfarebná  300,  Náplň  hp  čierna  300  XL,  Náplň  hp
trojfarebná 300 XL, Náplň hp čierna 350, Náplň hp trojfarebná 351, Náplň hp trojfarebná
351 XL, Náplň hp čierna 350 XL, Náplň hp trojfarebná 650 INK ADVANTAGE, Náplň
hp čierna 650 INK ADVANTAGE, Náplň hp trojfarebná 652INK ADVANTAGE, Náplň
hp čierna 652INK ADVANTAGE, Náplň hp čierna 655INK ADVANTAGE, Náplň hp
rúžová 655 INK ADVANTAGE, Náplň hp žltá 655 INK ADVANTAGE, Náplň hp modrá
655 INK ADVANTAGE, Náplň hp čierna 651 INK ADVANTAGE, Náplň hp rúžová 655
INK  ADVANTAGE,  Náplň  hp  trojfarebná  342,  Náplň  hp  trojfarebná  343,  Náplň  hp
trojfarebná 344, Náplň hp čierna 336, Náplň hp čierna 337, Náplň hp čierna 338, Náplň hp
čierna 339, Náplň hp modrá 935 XL, Náplň hp čierna 934 XL, Náplň hpofficejet ružová
920 XL, Náplň hp trojfarebná 304 XL) nebolo označených predajnou cenou, predajná cena
výrobkov  nebola  ani  inak  vhodne  sprístupnená.  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.

V čase  kontroly  zamestnanec  predávajúceho  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.
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Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 14.11.2019, ktorého
kópiu v prevádzkarni na adrese:  Hlavná 49, Šamorín, 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
05.02.2020 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 12.02.2020.

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 tovar po dobe spotreby stiahli z predaja a ceny budú postupne
dopĺňať. 

K tomu  správny  orgán  uvádza,  že  aj  keď  odstránenie  zistených  nedostatkov  hodnotí
pozitívne,  následná  náprava  zistených  nedostatkov  nezbavuje  účastníka  konania
zodpovednosti  za  protiprávny  stav  zistený  v čase  kontroly.  Následné  odstránenie
nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka
konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie
zákona.  Pre  posúdenie  zodpovednosti  predávajúceho je  rozhodujúci  stav zistený v čase
kontroly.

Povinnosťou  predávajúceho,  ktorým  je  v zmysle  §  2  písm.  b)  zákona  o ochrane
spotrebiteľa  osoba,  ktorá  pri  uzatváraní  a plnení  spotrebiteľskej  zmluvy  koná  v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
alebo na jej  účet,  je  zabezpečiť  splnenie  všetkých povinností  tak,  ako to určuje  zákon
a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené.

Po preskúmaní  celej  veci  je  správny orgán toho názoru,  že  skutkový stav bol  náležite
zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Pri  určení  výšky  pokuty  bolo  v zmysle  §  24  ods.  5  zákona  o ochrane  spotrebiteľa
prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti
majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby, povinnosti pred uzavretím
zmluvy,  spotrebiteľovi  jasným  a zrozumiteľným  spôsobom  oznámiť  informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov),  povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného
výrobku  a  zreteľne  označiť  výrobok  cenou  alebo  informáciu  o  cene  inak  vhodne
sprístupniť a povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni,
ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od
spotrebiteľa.
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Účelom zákona  o ochrane  spotrebiteľa  je  aj  ochrana  majetku  spotrebiteľa,  preto  nie  je
zanedbateľná skutočnosť, že predajom výrobkov, u ktorých uplynula doba ich najneskoršej
spotreby,  hrozí  riziko  ohrozenia  majetku  spotrebiteľa,  keďže  išlo  o výrobky,  ktoré  po
uplynutí doby spotreby nemusia mať také vlastnosti, pre ktoré si ich spotrebiteľ zakúpil.

Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania nesplnil
uloženú  povinnosť  pred  uzavretím  zmluvy,  spotrebiteľovi  jasným  a zrozumiteľným
spôsobom oznámiť  informáciu  o možnosti  obrátiť  sa  na  subjekt  alternatívneho  riešenia
sporov  v prípadoch  ustanovených  osobitným  predpisom  (zákon  č.  391/2015  Z.z.
o alternatívnom  riešení  sporov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov),  ktorou
zákonodarca  zabezpečil  vysokú  úroveň  ochrany  spotrebiteľov  a zároveň  prispel
k riadnemu fungovaniu  vnútorného trhu tým,  že  zabezpečil,  aby sa spotrebitelia  mohli
v prípade  sporu s predávajúcim obrátiť  na subjekt  alternatívneho riešenia  sporov,  ktorý
vykonáva  nezávislé,  nestranné,  transparentné,  účinné,  rýchle  a spravodlivé  postupy
alternatívneho  riešenia  spotrebiteľských  sporov.  Predmetný  právny  predpis  tiež  prispel
k vysokej  právnej  istote  tak  spotrebiteľov,  ako  aj  podnikateľov  a to  ustanovením
základných  pravidiel  postupu  pri  alternatívnom  riešení  sporu  medzi  spotrebiteľom
a predávajúcim  vyplývajúcim  zo  spotrebiteľskej  zmluvy  alebo  súvisiacim  so
spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov. Predmetný zákon
tiež  ustanovuje  požiadavky  na  zápis  právnickej  osoby  do  zoznamu  subjektov
alternatívneho  riešenia  sporov,  práva  a povinnosti  subjektov  alternatívneho  riešenia
sporov,  fyzickej  osoby  poverenej  alternatívnym  riešením  sporov  a účastníkov
alternatívneho riešenia sporu.

Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj  právo na pravdivé,  riadne,  úplné a jasné
informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane
spotrebiteľa,  keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej
cene 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.
Správny orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, ktoré neboli označené údajmi o cene.

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.

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
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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.

11


	SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
	O d ô v o d n e n i e :
	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.
	SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
	O d ô v o d n e n i e :
	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.

