
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/0017/02/2022 Dňa: 13.04.2022 

  
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:  BILLA s.r.o. 

sídlo: Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02  

IČO:   31 347 037  

 

- na základe kontroly vykonanej dňa 20.01.2022 v prevádzkarni BILLA, OC Aupark, 

Nitrianska ulica 7555/18, Piešťany, 

 

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 12 druhov výrobkov (Čajové sitko guľa, nerezové zn. 

BANQUET; Obilné mušličky s kakaom Choco Shells  zn. BONA VITA, 600 g; 

Obilné štvorčeky so škoricou Cinnamou Magic zn. BONA VITA, 600 g; Cereálie 

LION caramel, chocolate zn. Nestlé, 500 g; Cereálie Cookie crisp zn. Nestlé, 500 g; 

Cereálie Medové krúžky Cheerios zn. Nestlé, 500 g; Prieduškový čaj + kvet lipa zn. 

Mistral 30 g; Čaj imunita + vitamín C zn. Mistral 30 g; Urologický čaj + brusnice 

zn. Mistral 30 g; Extra džem šípkový zn. BILLA 340 g; Extra džem čučoriedka zn. 

BILLA 340 g; Soľ Gemna di mare jemná 500 g) nebolo označených predajnou 

cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

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 8 druhov 

výrobkov (Obilné mušličky s kakaom Choco Shells  zn. BONA VITA, 600 g; Obilné 

štvorčeky so škoricou Cinnamou Magic zn. BONA VITA, 600 g; Cereálie LION 

caramel, chocolate zn. Nestlé, 500 g; Cereálie Cookie crisp zn. Nestlé, 500 g; 

Cereálie Medové krúžky Cheerios zn. Nestlé, 500 g; Extra džem šípkový zn. BILLA 

340 g; Extra džem čučoriedka zn. BILLA 340 g; Soľ Gemna di mare jemná 500 g) 

nebolo označených jednotkovou cenou; 

 

- na základe kontroly vykonanej dňa 21.01.2022 v prevádzkarni BILLA, Trstínska 8998, 

Trnava, 
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pre porušenie: 

 

3. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

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

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

predpisov, nakoľko 33 druhov výrobkov (Čajové sitko guľa, nerezové zn. 

BANQUET; Tužidlo na vlasy Taft 6, 150 ml; Kapsule na pranie Savo 3 v 1, 32 ks; 

Zlatý bažant Radler citrón-baza-mäta 500 ml; Zlatý bažant Radler citrón, 500 ml; 

Cappy džús pomaranč, 1 l; Cappy džús pomaranč s dužinou, 1 l; Cappy on ade- 

citrón, 1,25 l; Cappy on ade- lemon mint, 1,25 l; Žiletky dámske zn. Gillette 6 ks; 

Žiletky dámske zn. Wilkinson comfort 3+1; Žiletky Simply Venus, 3 lamely, 12 ks; 

Vonné perličky do prania Fresh 210 g; Vonné perličky do prania Sport 210 g; 

Sekundové lepidlo zn. Vivess 3 g; Cestoviny Svíčková zn. Maggi, 153 g; Cestoviny 

Kura na paprike zn. Maggi, 153 g; Cestoviny Chilli a česnek zn. Maggi, 153 g; 

Cestoviny Šunka a syr, zn. Maggi, 140 g; Cestoviny Fusian taste of teriyaki, zn. 

Maggi, 130 g; Oplátky bez lepku s kakaovou náplňou zn. Schär 125 g; Sušienky bez 

lepku Choco chip cookies zn. Shär 100 g; Kofola vo fľaške 0,5 l; Sprite vo fľaške 

0,5 l; Fanta Mango Guava vo fľaške 0,5 l; Fanta vo fľaške 500 ml; Coca – cola vo 

fľaške 500 ml; Coca – cola zero vo fľaške 500 ml; Radler miešaný nealkoholický 

nápoj Holunder 0,5 l; Energetický nápoj SEMTEX Flow 500 ml; Vôňa do auta zn. 

Ambi pur – ocean mist, 2 ml; Vôňa do auta zn. Ambi pur –flowers spring, 2 ml; 

Keramická škrabka zn. Banquet) nebolo označených predajnou cenou, predajná cena 

výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

4. 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 20 druhov 

výrobkov (Tužidlo na vlasy Taft 6, 150 ml; Kapsule na pranie Savo 3 v 1, 32 ks; 

Zlatý bažant Radler citrón-baza-mäta 500 ml; Zlatý bažant Radler citrón, 500 ml; 

Cappy on ade- citrón, 1,25 l; Cappy on ade- lemon mint, 1,25 l; Žiletky dámske zn. 

Gillette 6 ks; Žiletky dámske zn. Wilkinson comfort 3+1; Žiletky Simply Venus, 3 

lamely, 12 ks; Vonné perličky do prania Fresh 210 g; Vonné perličky do prania Sport 

210 g; Oplátky bez lepku s kakaovou náplňou zn. Schär 125 g; Kofola vo fľaške 0,5 

l; Sprite vo fľaške 0,5 l; Fanta Mango Guava vo fľaške 0,5 l; Fanta vo fľaške 500 ml; 

Coca – cola vo fľaške 500 ml; Coca – cola zero vo fľaške 500 ml; Radler miešaný 

nealkoholický nápoj Holunder 0,5 l; Energetický nápoj SEMTEX Flow 500 ml) 

nebolo označených jednotkovou cenou; 

 

- na základe kontroly vykonanej dňa 21.01.2022 v prevádzkarni BILLA, Žilinská cesta 

10, Piešťany, 

 

pre porušenie: 

 

5. 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 23 druhov výrobkov (Tchibo BARISTA classic, instantná káva 

180 g; MIX kvasenej zeleniny PRO BIO zn. ANDACO 350 g; zemiaky sladké – 

bataty; tekvica maslová; Bio uhorka BILLA BIO; marhule sušené zn. BILLA 200 g; 

črepníkové čerstvé bylinky mäta, kudrnka; oriešky PECANNUTS BILLA 125 g; 

oriešky ALMONDS BILLA 200 g; oriešky HAZELNUTS BILLA 200 g; MLETÁ – 
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tradičný cereálny nápoj zn. BM kávoviny 500 g; ananás čerstvý; pomelo; pohánková 

múka hladká BIO zn. PRO BIO 500 g; orieškovo-čokoládová nátierka zn. BILLA 

400 g; mramorový rez zn. Goldfien 400 g; cappuccino čokoláda zn. Clever 100 g; 

cappuccino vanilka zn. Clever 100 g; káva 2in1 zn. Clever 140 g; mraziaca vložka 

20x9 cm; nápoj Indian Tonic Wather zn. HARTRIDGES 200 ml; slnečnicový olej 

Clever 1 l; otvárač na konzervy zn. BANQUET ) nebolo označených predajnou 

cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

6. 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 12 druhov 

výrobkov (Tchibo BARISTA classic, instantná káva 180 g; MIX kvasenej zeleniny 

PRO BIO zn. ANDACO 350 g; marhule sušené zn. BILLA 200 g; oriešky 

PECANNUTS BILLA 125 g; oriešky ALMONDS BILLA 200 g; oriešky 

HAZELNUTS BILLA 200 g; MLETÁ – tradičný cereálny nápoj zn. BM kávoviny 

500 g; pohánková múka hladká BIO zn. PRO BIO 500 g; orieškovo-čokoládová 

nátierka zn. BILLA 400 g; mramorový rez zn. Goldfien 400 g; káva 2in1 zn. Clever 

140 g; nápoj Indian Tonic Wather zn. HARTRIDGES 200 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: 1 200 € (slovom: jedentisícdvesto 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: 00170222. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 20.01.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni BILLA, OC Aupark, Nitrianska ulica 7555/18, 

Piešťany, dňa 21.01.2022 v prevádzkarni BILLA, Trstínska 8998, Trnava a dňa 21.01.2022 

v prevádzkarni BILLA, Žilinská cesta 10, Piešťany, 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. 

 

Kontrolou v prevádzkarni BILLA, OC Aupark, Nitrianska ulica 7555/18, Piešťany bolo 

zistené, že 12 druhov výrobkov (Čajové sitko guľa, nerezové zn. BANQUET; Obilné 

mušličky s kakaom Choco Shells  zn. BONA VITA, 600 g; Obilné štvorčeky so škoricou 

Cinnamou Magic zn. BONA VITA, 600 g; Cereálie LION caramel, chocolate zn. Nestlé, 

500 g; Cereálie Cookie crisp zn. Nestlé, 500 g; Cereálie Medové krúžky Cheerios zn. Nestlé, 

500 g; Prieduškový čaj + kvet lipa zn. Mistral 30 g; Čaj imunita + vitamín C zn. Mistral 30 

g; Urologický čaj + brusnice zn. Mistral 30 g; Extra džem šípkový zn. BILLA 340 g; Extra 

džem čučoriedka zn. BILLA 340 g; Soľ Gemna di mare jemná 500 g) nebolo označených 

predajnou cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená. Uvedeným 
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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 8 druhov výrobkov (Obilné mušličky s kakaom Choco Shells  zn. 

BONA VITA, 600 g; Obilné štvorčeky so škoricou Cinnamou Magic zn. BONA VITA, 600 

g; Cereálie LION caramel, chocolate zn. Nestlé, 500 g; Cereálie Cookie crisp zn. Nestlé, 500 

g; Cereálie Medové krúžky Cheerios zn. Nestlé, 500 g; Extra džem šípkový zn. BILLA 340 

g; Extra džem čučoriedka zn. BILLA 340 g; Soľ Gemna di mare jemná 500 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 20.01.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Nitrianska ulica 7555/18, Piešťany, prevzala vedúca 

prevádzkarne účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Kontrolou v prevádzkarni BILLA, Trstínska 8998, Trnava bolo zistené, že 33 druhov 

výrobkov (Čajové sitko guľa, nerezové zn. BANQUET; Tužidlo na vlasy Taft 6, 150 ml; 

Kapsule na pranie Savo 3 v 1, 32 ks; Zlatý bažant Radler citrón-baza-mäta 500 ml; Zlatý 

bažant Radler citrón, 500 ml; Cappy džús pomaranč, 1 l; Cappy džús pomaranč s dužinou, 

1 l; Cappy on ade- citrón, 1,25 l; Cappy on ade- lemon mint, 1,25 l; Žiletky dámske zn. 

Gillette 6 ks; Žiletky dámske zn. Wilkinson comfort 3+1; Žiletky Simply Venus, 3 lamely, 

12 ks; Vonné perličky do prania Fresh 210 g; Vonné perličky do prania Sport 210 g; 

Sekundové lepidlo zn. Vivess 3 g; Cestoviny Svíčková zn. Maggi, 153 g; Cestoviny Kura na 

paprike zn. Maggi, 153 g; Cestoviny Chilli a česnek zn. Maggi, 153 g; Cestoviny Šunka a 

syr, zn. Maggi, 140 g; Cestoviny Fusian taste of teriyaki, zn. Maggi, 130 g; Oplátky bez 

lepku s kakaovou náplňou zn. Schär 125 g; Sušienky bez lepku Choco chip cookies zn. Shär 

100 g; Kofola vo fľaške 0,5 l; Sprite vo fľaške 0,5 l; Fanta Mango Guava vo fľaške 0,5 l; 

Fanta vo fľaške 500 ml; Coca – cola vo fľaške 500 ml; Coca – cola zero vo fľaške 500 ml; 

Radler miešaný nealkoholický nápoj Holunder 0,5 l; Energetický nápoj SEMTEX Flow 500 

ml; Vôňa do auta zn. Ambi pur – ocean mist, 2 ml; Vôňa do auta zn. Ambi pur –flowers 

spring, 2 ml; Keramická škrabka zn. Banquet) 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.  

 

Ďalej bolo zistené, že 20 druhov výrobkov (Tužidlo na vlasy Taft 6, 150 ml; Kapsule na 

pranie Savo 3 v 1, 32 ks; Zlatý bažant Radler citrón-baza-mäta 500 ml; Zlatý bažant Radler 

citrón, 500 ml; Cappy on ade- citrón, 1,25 l; Cappy on ade- lemon mint, 1,25 l; Žiletky 

dámske zn. Gillette 6 ks; Žiletky dámske zn. Wilkinson comfort 3+1; Žiletky Simply Venus, 

3 lamely, 12 ks; Vonné perličky do prania Fresh 210 g; Vonné perličky do prania Sport 210 

g; Oplátky bez lepku s kakaovou náplňou zn. Schär 125 g; Kofola vo fľaške 0,5 l; Sprite vo 

fľaške 0,5 l; Fanta Mango Guava vo fľaške 0,5 l; Fanta vo fľaške 500 ml; Coca – cola vo 

fľaške 500 ml; Coca – cola zero vo fľaške 500 ml; Radler miešaný nealkoholický nápoj 

Holunder 0,5 l; Energetický nápoj SEMTEX Flow 500 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 21.01.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Trstínska 8998, Trnava, prevzala zástupkyňa vedúceho 

prevádzkarne účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 
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Kontrolou v prevádzkarni BILLA, Žilinská cesta 10, Piešťany bolo zistené, že 23 druhov 

výrobkov (Tchibo BARISTA classic, instantná káva 180 g; MIX kvasenej zeleniny PRO 

BIO zn. ANDACO 350 g; zemiaky sladké – bataty; tekvica maslová; Bio uhorka BILLA 

BIO; marhule sušené zn. BILLA 200 g; črepníkové čerstvé bylinky mäta, kudrnka; oriešky 

PECANNUTS BILLA 125 g; oriešky ALMONDS BILLA 200 g; oriešky HAZELNUTS 

BILLA 200 g; MLETÁ – tradičný cereálny nápoj zn. BM kávoviny 500 g; ananás čerstvý; 

pomelo; pohánková múka hladká BIO zn. PRO BIO 500 g; orieškovo-čokoládová nátierka 

zn. BILLA 400 g; mramorový rez zn. Goldfien 400 g; cappuccino čokoláda zn. Clever 100 

g; cappuccino vanilka zn. Clever 100 g; káva 2in1 zn. Clever 140 g; mraziaca vložka 20x9 

cm; nápoj Indian Tonic Wather zn. HARTRIDGES 200 ml; slnečnicový olej Clever 1 l; 

otvárač na konzervy zn. BANQUET ) 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.  

 

Ďalej bolo zistené, že 12 druhov výrobkov (Tchibo BARISTA classic, instantná káva 180 g; 

MIX kvasenej zeleniny PRO BIO zn. ANDACO 350 g; marhule sušené zn. BILLA 200 g; 

oriešky PECANNUTS BILLA 125 g; oriešky ALMONDS BILLA 200 g; oriešky 

HAZELNUTS BILLA 200 g; MLETÁ – tradičný cereálny nápoj zn. BM kávoviny 500 g; 

pohánková múka hladká BIO zn. PRO BIO 500 g; orieškovo-čokoládová nátierka zn. 

BILLA 400 g; mramorový rez zn. Goldfien 400 g; káva 2in1 zn. Clever 140 g; nápoj Indian 

Tonic Wather zn. HARTRIDGES 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. 

 

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 21.01.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Žilinská cesta 10, Piešťany, prevzal zástupca vedúceho 

prevádzkarne 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 

10.03.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 14.03.2022. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 20.01.2022 vedúca prevádzkarne účastníka 

konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že svojim podpisom potvrdzuje 

prevzatie záznamu, ktorý doručí vedeniu. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 21.01.2022 zástupkyňa vedúceho prevádzkarne 

účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá. 
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Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 21.01.2022 zástupca vedúceho prevádzkarne 

účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že svojim podpisom 

potvrdzuje prevzatie záznamu, ktorý doručí vedeniu. 

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 25.01.2022 zástupca účastníka konania k inšpekčnému 

záznamu uvádza, že vo filiálke č. 205 boli predajné ceny a jednotkové ceny ihneď doplnené 

správnymi cenovkami. Zdôrazňuje, že sa nejednalo o zámerné konanie zamestnancov 

účastníka konania, ale o zlyhanie ľudského faktora, nakoľko pri takom širokom spektre 

ponúkaných druhov výrobkov sa stane, že dôjde k určitému pochybeniu. Účastník konania 

robí všetko pre to, aby sa uvedené nedostatky eliminovali a do budúcna neopakovali. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 18.03.2022 zástupca účastníka konania k oznámeniu o začatí 

správneho konania uvádza, že k porušeniu požiadaviek ohľadne označovania produktov 

jednotkovou a predajnou cenou nedošlo cieleným, respektíve úmyselným konaním 

zamestnancov. Pri uvedenom nedostatku je potrebné brať do úvahy počet kusov produktov 

a skutočnosť, že filiálka denne obchoduje so sortimentom cca 10 000 druhov tovarov, čo 

predstavuje viac ako 329 000 položiek, ktorých označenie predajnou cenou je potrebné 

denne osobne manuálne prekontrolovať a zistené nedostatky odstrániť. Účastníkovi konania 

záleží na tom, aby spotrebiteľ nebol klamaný, ale dostatočné informovaný o predajných 

cenách tovaru a neuvedenie, respektíve nesprávne uvedenie jednotkovej ceny v žiadnom 

prípade nie je v záujme účastníka konania. Zástupca účastníka konania opakovane uvádza, 

že sa nejednalo o zámerné konanie zamestnancov, ale o zlyhanie ľudského faktora, nakoľko 

pri takom širokom spektre ponúkaných druhov výrobkov sa stane, že dôjde k určitému 

pochybeniu. Účastník konania ihneď splnil všetky záväzné pokyny, prijal opatrenia na ich 

odstránenie a robí všetko pre to, aby neporušoval požiadavky platnej legislatívy. 

 

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 zároveň 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. 
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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 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 právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa 

§ 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov 

uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Správny orgán postup 

predpokladaný ustanovením § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa neaplikoval, nakoľko 

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

konanie s prihliadnutím na jeho charakter, závažnosť, spôsob a možné následky, vyhodnotiť 

ako menej závažné porušenie povinnosti, preto vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 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  T r n a v a 

Číslo: P/D/0006/02/2022 Dňa: 21.04.2022 

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

ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 

Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

102/2014 Z.z.), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  Bomba s.r.o.   

sídlo:  Tehelná ulica 422/55, Bohdanovce nad Trnavou 919 09   

IČO:  36 850 853  

 

 

na základe kontroly, ktorá bola zahájená dňa 07.12.2021 vykonaním kontrolného nákupu a 

stiahnutím obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s 

predajom a ukončená dňa 04.01.2022 spísaním inšpekčného záznamu, bez prítomnosti 

zástupcu účastníka konania, ktorý vykonáva predaj na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom diaľkovej komunikácie a je prevádzkovateľom elektronického obchodu na 

internetovej stránke www.zastery.sk, 

 

pre porušenie: 

 

a) zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu v zmysle § 4 

ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že 

v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 v bode Reklamácia tovaru, v bode Reklamácia 

počas záručnej doby bolo uvedené: „Ak zistíte závadu na výrobku, na ktorý sa 

vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár, po ktorého 

prijatí vás budeme kontaktovať. Ak bude nutné tovar doručiť na našu adresu je 

potrebné, aby ste ho doručili nepoškodený a neznečistený, zabalený v originálnom 

obale s kompletnou dokumentáciou (ak je priložená), záručným listom a faktúrou. 

Odporúčame vám výrobok zaslať ako doporučený list na našu adresu uvedenú v 

Kontaktoch. Po uznaní reklamácie vám peniaze za tovar vrátime späť..“; 

 

b) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi telefónne číslo predávajúceho a 

ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä 

adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má v zmysle § 3 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci na internetovej stránke 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 spotrebiteľa neinformuje o adrese elektronickej 

pošty predávajúceho, 

 

c) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 
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jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 

sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 3 

ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko kontrolou internetovej stránky 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 bolo zistené, že predávajúci neposkytuje 

spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom 

systému alternatívneho riešenia sporov a neuviedol na svojom webovom sídle odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ 

podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; 

 

d) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár 

na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; ak predávajúci včas a riadne 

poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je 

oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku 

alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 

14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj 

tovaru; spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie 

tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;  lehota na 

odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od 

zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 

7 ods. 1; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od 

zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci 

navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej 

osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar 

odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 3 ods. 1 písm. 

h) v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 5, § 8 ods. 2, § 10 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z.z. - v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 v bode Odstúpenie od zmluvy bolo uvedené: 

„Zákazník má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa 

prevzatia tovaru. Oznámenie zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť 

predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie odoslaním Formulára 

na odstúpenie od zmluvy, zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v 

pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a 

používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátený doklad o kúpe 

(faktúra) a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. Zákazník zodpovedá 

iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným 

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na 

odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je 

fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo 

podnikania. Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito 

podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.“; 

 

e) pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 
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základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi 

informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez 

uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 

prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru; 

spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj 

pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) 

v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. - v 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 v bode Storno objednávky bolo uvedené: 

„Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 2 hodín od uskutočnenia 

objednávky odoslaním kontaktného formulára so žiadosťou o storno objednávky. 

Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 2 hodín riadne 

stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní 

späť bezhotovostným prevodom. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v 

hore uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po 

dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje!“; 

 

f) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5, v zmysle § 3 

ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci nepravdivo informoval 

spotrebiteľa o lehote na vrátenie všetkých platieb pri odstúpení od zmluvy, nakoľko 

v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.zastery.sk 

ku dňu 07.12.2021 bolo uvedené: 

 v bode Odstúpenie od zmluvy: „Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru 

po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok do 15 dní odo dňa 

odstúpenia od zmluvy, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený 

zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky. Náklady na vrátenie 

tovaru znáša zákazník v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym 

požiadavkám a nebol poškodený.“, 

 v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy: „V prípade, 

že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú 

kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona 

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).“; 

 

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: 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: 00060222. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 07.12.2021 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

zahájená kontrola vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím obchodných podmienok a 

ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a ukončená dňa 04.01.2022 

spísaním inšpekčného záznamu. Bolo zistené, že účastník konania bol v zmysle § 2 písm. b) 

zákona o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k spotrebiteľom predávajúcim. 

 

Kontrola bola vykonaná v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona 

č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z., 

pričom bolo zistené, že účastník konania vykonáva zásielkový predaj na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je 

prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.zastery.sk. 
 

Pri výkone kontroly internetovej stránky www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 boli zistené 

nedostatky zadokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 04.01.2022. 
 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 v bode Reklamácia tovaru, v bode Reklamácia počas 

záručnej doby bolo uvedené: „Ak zistíte závadu na výrobku, na ktorý sa vzťahuje reklamácia 

počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár, po ktorého prijatí vás budeme 

kontaktovať. Ak bude nutné tovar doručiť na našu adresu je potrebné, aby ste ho doručili 

nepoškodený a neznečistený, zabalený v originálnom obale s kompletnou dokumentáciou (ak 

je priložená), záručným listom a faktúrou. Odporúčame vám výrobok zaslať ako doporučený 

list na našu adresu uvedenú v Kontaktoch. Po uznaní reklamácie vám peniaze za tovar 

vrátime späť..“ 

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu.  

 

Predávajúci na internetovej stránke www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 spotrebiteľa 

neinformuje o adrese elektronickej pošty predávajúceho. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s 

predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má. 
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Kontrolou internetovej stránky www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 bolo zistené, že 

predávajúci neposkytuje spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a neuviedol na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá 

povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.zastery.sk ku dňu 

07.12.2021 v bode Odstúpenie od zmluvy bolo uvedené: „Zákazník má právo písomne 

odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie zákazníka 

o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre 

odstúpenie odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy, zároveň musí byť 

predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, 

nesmie javiť známky nosenia a používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním 

vrátený doklad o kúpe (faktúra) a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. 

Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s 

ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie 

od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a 

tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ak bolo odstúpenie od 

kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za 

neplatné.“ 
 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ 

je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 

podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o 

poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu 

nedodávaného na hmotnom nosiči. 

  

V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom 

ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. sa považuje lehota na odstúpenie od zmluvy za 

zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 

posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. 

 

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo 

dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar 

vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa 

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 

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

1 písm. a), § 7 ods. 5, § 8 ods. 2, § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá 

povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, 

lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 v bode Storno objednávky bolo uvedené: „Kupujúci 

môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 2 hodín od uskutočnenia objednávky 

odoslaním kontaktného formulára so žiadosťou o storno objednávky. Pokiaľ kupujúci už za 

objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená 

kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť bezhotovostným prevodom. Pokiaľ 

kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci 

akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje!“ 

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ 

je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 

podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o 

poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu 

nedodávaného na hmotnom nosiči. 

  

V zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom 

ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v 

nadväznosti na § 7 ods. 1 a § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť 

pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. 

 

Taktiež bolo zistené, že predávajúci nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na vrátenie 

všetkých platieb pri odstúpení od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke www.zastery.sk ku dňu 07.12.2021 bolo uvedené: 

 v bode Odstúpenie od zmluvy: „Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru po 

splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok do 15 dní odo dňa odstúpenia od 

zmluvy, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou 

na území Slovenskej republiky. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník v tom prípade, 

ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.“, 

 v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy: „V prípade, že bude 

vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu 

znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov).“ 

 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 
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spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je 

dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. 

  

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 9 ods. 

1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od 

zmluvy (predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 

neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie 

a poštovné a iných nákladov a poplatkov). 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 

04.01.2022, ktorý bol účastníkovi konania dňa 05.01.2022 zaslaný prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Účastník konania inšpekčný záznam 

prevzal dňa 07.01.2022. 

   

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 

102/2014 Z.z. a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom 

zo dňa 22.03.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa 

zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z., ktoré účastník konania prevzal dňa 

23.03.2022. 

 

V e-maile doručenom dňa 28.01.2022 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že všetky zistené nedostatky boli riadne a včas odstránené.  

 

Vo vyjadrení zo dňa 24.03.2022 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádza, že na stránke v časti 

„Kontakty“ sú uvedené všetky náležitosti, to znamená telefónne číslo a taktiež kontaktný 

formulár, prostredníctvom ktorého ich môžu spotrebitelia kontaktovať. Kontaktný formulár 

je náhrada elektronickej adresy, nakoľko e-mailová adresa musela byť nahradená z dôvodu 

neúmerného spamovania, čo spôsobovalo problémy so serverom. Dodatočne zaviedli, že 

každý zákazník, ktorý urobí objednávku, má uvedenú elektronickú adresu predávajúceho. 

Ostatné nedostatky konateľ účastníka konania nespochybňuje, avšak tieto boli okamžite 

odstránené aktualizáciou obchodných podmienok s dôrazom na ochranu spotrebiteľa. 

Konateľ účastníka konania uvádza, že sa vždy riadili právnymi predpismi a vedome ich 

nikdy neobchádzali, ani neporušovali. V prípade reklamácie vždy dbajú na ochranu 

kupujúceho, pričom počas 14 ročného pôsobenia internetového obchodu ani raz nepoškodili 

žiadneho zákazníka. Konateľ účastníka konania zároveň uvádza, že nemá problém 

s vrátením, prípadne výmenou tovaru aj po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Poukazuje 

na ustanovenie § 24 ods. 1, ods. 5 a ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, v ktorých je 

uvedené, že ak povinný upustí od protiprávneho konania a vykoná opatrenia, orgán dozoru 

nevydá rozhodnutie o uložení pokuty a žiada zohľadniť odstránenie zistených nedostatkov, 

pričom zistené nedostatky boli, podľa konateľa účastníka konania, výsledkom nepozornosti. 

Záverom uvádza, že za rok 2021 zaznamenali len jedno odstúpenie od zmluvy, ktoré vybavili 

včas. 

 

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 
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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 poukazu konateľa účastníka konania na ustanovenie § 24 ods. 6 zákona o ochrane 

spotrebiteľa správny orgán uvádza, že účastník konania sa dopustil porušenia viacerých 

právnych povinností, ktoré v ich súčte nemožno považovať za oprávňujúce správny orgán 

upustiť od uloženia sankcie, z tohto dôvodu bolo správne konanie začaté. Správny orgán 

dodáva, že využitie uvedeného inštitútu má fakultatívny charakter, pričom zo strany 

účastníka konania došlo k súčasnému porušeniu viacerých povinností vyplývajúcich z dvoch 

právnych predpisov zaoberajúcich sa ochranou spotrebiteľa, a to zákona o ochrane 

spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. 

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z.z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania dňa 07.12.2021 na 

internetovej stránke www.zastery.sk. Správny orgán má za to, že všeobecné obchodné 

podmienky majú síce charakter podmienok, s ktorými sa spotrebiteľ má možnosť oboznámiť 

ešte pred uzavretím zmluvy, zároveň však nemá možnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu 

ovplyvniť ich obsah, preto nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi alebo im odporujú. Vykonanou kontrolou bolo teda spoľahlivo zistené, 

že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral 

spotrebiteľovi právo na informácie, ako aj na ochranu pred neprijateľnými podmienkami 

v spotrebiteľských zmluvách a neposkytol spotrebiteľovi správne informácie v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. 

 

Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že v § 1 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. tento 

zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a 

predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov 

dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.  

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená 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 povinný dodržiavať všetky 

zákonom stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. 

Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. 
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Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že 

spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej pozícií v porovnaní 

s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona bola poskytnutá 

zvýšená ochrana. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; 

povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre 

kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak 

ich má; oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; oznámiť 

spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a 

postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne 

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; ak predávajúci včas a 

riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je 

oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 

v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru; spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od 

zmluvy;  lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o 

odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa 

§ 7 ods. 1; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 

tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na 

prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, 

ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.; predávajúci je 

povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.  

 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona 

o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán teda zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný 

zákonom o ochrane spotrebiteľa, vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej 

miere a úrovni, dosiahnutý nebol.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj skutočnosť, že kupujúci má právo na 

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko 
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v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si 

výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť 

výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon 

viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. 

V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi 

poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. 

Právo spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch  ustanovených osobitným predpisom upravuje  zákon  o ochrane 

spotrebiteľa, pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti 

podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípade,  ak  nebude 

spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil 

jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 391/2015 Z.z. je 

vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, 

efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi 

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a 

predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným 

právnym podkladom. 

 

Neposkytnutie riadnych informácií v súvislosti s právom spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

môže spôsobiť, že spotrebiteľ si v dôsledku nevedomosti a nesprávnych informácii, 

neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy ktoré mu vyplýva zo zákona napriek tomu, 

že by ho inak uplatniť mohol a chcel uplatniť, resp. uplatní si ho s časovým odstupom, alebo 

sa v nevedomosti pripraví o iné práva, ktoré mu garantuje zákon. Správny orgán prihliadol 

k tomu, že takýmto konaním nie je dosiahnutý cieľ zákona, a to poskytnúť spotrebiteľovi 

ako znevýhodnenej strane  právneho  vzťahu  zvýšenú ochranu. 

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že uvedeným protiprávnym 

konaním tak účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na zvýšenú ochranu jeho 

ekonomických záujmov, ktoré mu priznáva zákon č. 102/2014 Z.z. v súvislosti s ponukou 

a predajom výrobkov alebo poskytovaním služieb. Správny orgán pri určení výšky pokuty 

zároveň prihliadol na vysokú spoločenskú nebezpečnosť protiprávneho konania, keď 

porušením povinností zákona č. 102/2014 Z.z. účastník konania ohrozil osobitne chránený 

záujem spotrebiteľa ustanovený zákonom, ako aj právnymi aktmi EU/ES.  

 

Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy aj územnú pôsobnosť účastníka 

konania, ktorý realizuje zásielkový predaj výrobkov na celom území Slovenskej republiky 

v dôsledku čoho porušenie povinností sa javí o to závažnejšie.  

 

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 § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona.  

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. orgán dohľadu predávajúcemu uloží 

pokutu od 200 do 10 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 3 ods. 1. 
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V zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa 

§ 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov 

uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Správny orgán postup 

predpokladaný ustanovením § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa neaplikoval, nakoľko 

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

konanie s prihliadnutím na jeho charakter, závažnosť, spôsob a možné následky, vyhodnotiť 

ako menej závažné porušenie povinnosti, preto vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 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 uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne 

predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup 

správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov 

(napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok 

Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých 

správnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, 

prvotne v právnom predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou 

otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť správneho trestania, ustanovenie upravujúce 

konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov 

toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia 

vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa delikty sú tak 

postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny 

orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené 

teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa 

ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

 

 

 

 

 

 

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/D/0172/02/2021 Dňa: 11.04.2022 

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

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

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

ochrany spotrebiteľa a § 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 102/2014 
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Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

102/2014 Z.z.), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

obchodné meno:  Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN  

miesto podnikania:  91701 Trnava, Bučianska 6582/9 

IČO:  33549044  

na základe kontroly zahájenej dňa 08.11.2021 vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím 

obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a 

ukončená dňa 15.12.2021 spísaním inšpekčného záznamu, bez prítomnosti zástupcu 

účastníka konania, ktorý vykonáva predaj na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

prostredníctvom diaľkovej komunikácie a je prevádzkovateľom elektronického obchodu na 

internetovej stránke www.autotechma.sk, 

 

pre porušenie: 

 

g) zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu v zmysle § 4 

ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že 

v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 10.5 bolo uvedené: „Odstúpenie od 

kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných 

podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, 

presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, 

najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s 

odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s 

príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení 

a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.“; 

 

h) zákazu predávajúceho upierať práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických 

záujmov v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že v obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke predávajúceho www.autotechma.sk ku dňu 

08.11.2021 v bode 3.3 bolo uvedené: „Predávajúci má možnosť stornovať 

objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný 

dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v 

cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne 

na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný 

telefonicky alebo emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú 

finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s 

predávajúcim nedohodne inak.“; 

 

i) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi platobné podmienky, dodacie 

podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo 

poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov v zmysle § 3 ods. 1 písm. g) 
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zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených na 

internetovej stránke www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo uvedené:  

 v bode 1.4: „Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického 

obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru 

a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe otázky kupujúceho“, 

 v bode 5.2: „Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať 

kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom 

tovaru predávajúcemu, túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje“; 

 

j) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár 

na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., 

nakoľko predávajúci na internetovej stránke www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 

neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 

zákona č. 102/2014 Z.z.; 

 

k) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ 

nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za 

ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 

písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko kontrolou internetovej stránky 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo zistené, že predávajúci neposkytuje 

spotrebiteľovi informácie o okolnostiach, za akých podmienok spotrebiteľ stráca 

právo na odstúpenie od zmluvy; 

 

l) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia 

sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na 

platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 3 

ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko pri kontrole bolo zistené, že 

kontrolou internetovej stránky www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo zistené, 

že predávajúci neposkytuje spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach 

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a neuviedol 

na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho 

riešenia sporu; 

 

m) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 



 

 

21 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár 

na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 102/2014 Z.z. v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z., 

podľa ktorého ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie 

o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu 

odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v 

prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru aj pred začatím plynutia 

lehoty na odstúpenie od zmluvy, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že predávajúci 

nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo uvedené:  

 v bode 8.0: „Všetky záručné reklamácie, kde sa chyba prejaví do 30 dní od 

prevzatia tovaru rieši predávajúci výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie 

je v daný moment na sklade, bude kupujúcemu v najkratšom možnom termíne 

objednaný alebo mu bude umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre 

vznik nároku na riešenie reklamácie výmenou tovaru za nový kus do 30 dní od 

jeho prevzatia v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok musí byť 

reklamovaný tovar vrátený predávajúcemu kompletný (tzn. vrátane všetkého 

príslušenstva, manuálov a pod.) najneskôr v lehote do 30 dní od jeho prevzatia 

kupujúcim. Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. 

Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom 

stanovenej lehote, a to až do 10 dní. Tovar však musí byť v originálnom obale, 

nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru 

kupujúcim ponúka predávajúci na vrátenie čiastku zodpovedajúcu hodnote 

použitého tovaru. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru kupujúcim nie je 

možné pri výrobkoch, ktoré kupujúci získal v reklamačnom konaní (výmena za 

nový kus)“, 

 v bode 10.2: „Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za 

podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 

podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich 

pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty 

tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v 

klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar 

používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.“; 

 

n) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od 

zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe 

zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie 

práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne 

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy 

(ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal 

predávajúci v zmysle s § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z.z. – v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 10.4 bolo uvedené: „Odstúpenie od 

zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych 
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predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu 

určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. 

Odoslanie reklamácie.“; 

 

o) pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár 

na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; ak predávajúci včas a riadne 

poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 

písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade 

zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru; spotrebiteľ je povinný najneskôr 

do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať 

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To 

neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za 

zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 

lehoty podľa § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 

zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci neinformoval riadne spotrebiteľa o 

práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených na 

internetovej stránke predávajúceho www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 

10.5 bolo uvedené: „Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu 

týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu 

kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má 

predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, a 

dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný 

doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 

záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej 

zásielky.“; 

 

p) povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, 

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných 

nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5, v zmysle § 3 

ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci nepravdivo informoval 

spotrebiteľa o lehote na vrátenie všetkých platieb pri odstúpení od zmluvy, nakoľko 

v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v časti 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

bolo uvedené: 

 v bode 10.6:  „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu 

tovar v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti 

predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom 
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akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia 

odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu 

bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“, 

 v bode 5.9.: „Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim 

v lehote uvedenej v bode 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy 

a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v 

lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným 

prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“; 

 

q) predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol 

oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je 

pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie 

podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia 

musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením 

„objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou 

formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa 

povinnosť zaplatiť cenu v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko 

kontrolou internetovej stránky predávajúceho www.autotechma.sk ku dňu 

08.11.2021 bolo zistené, že predávajúci neinformuje spotrebiteľa o tom, že súčasťou 

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu; tlačidlo pre odoslanie objednávky obsahuje 

len text „potvrdiť objednávku“ bez jednoznačnej formulácie vyjadrujúcej 

skutočnosť, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu, 

 

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: 01720221. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 08.11.2021 bola zahájená kontrola vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím 

obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a 

ukončená dňa 15.12.2021 spísaním inšpekčného záznamu v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj bez prítomnosti zástupcu účastníka konania. Bolo zistené, že 

účastník konania bol v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu 

k spotrebiteľom predávajúcim. 

 

Kontrola bola vykonaná v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona 

č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z., 

pričom bolo zistené, že účastník konania vykonáva zásielkový predaj na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je 

prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.autotechma.sk. 
 

Pri kontrole internetovej stránky www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 boli zistené 

nedostatky zadokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 15.12.2021. 
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V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 10.5 bolo uvedené: „Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí 

obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, 

spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú 

adresu, a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný 

doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 

záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej 

zásielky.“ 

 

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez 

právneho dôvodu.  

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 3.3 bolo uvedené: „Predávajúci má možnosť 

stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je 

schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v 

cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na 

náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo 

emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky 

vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.“ 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane 

spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje upierať práva podľa § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého má každý spotrebiteľ právo na ochranu svojich 

ekonomických záujmov. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.autotechma.sk ku 

dňu 08.11.2021 bolo uvedené:  

 v bode 1.4: „Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, 

ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci 

nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude 

kupujúcemu potvrdená na základe otázky kupujúceho“, 

 v bode 5.2: „Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať 

kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru 

predávajúcemu, túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje“,  

čím porušil § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 

tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. 

 

Ďalej bolo zistené, že predávajúci na internetovej stránke www.autotechma.sk ku dňu 

08.11.2021 neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 

zákona č. 102/2014 Z.z. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na 
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diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od 

zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy 

podľa prílohy č. 3. 

 

Kontrolou internetovej stránky www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo zistené, že 

predávajúci neposkytuje spotrebiteľovi informácie o okolnostiach, za akých podmienok 

spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, čím účastník konania porušil § 3 ods. 1 

písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že 

spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za 

ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

Kontrolou internetovej stránky www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo zistené, že 

predávajúci neposkytuje spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a neuviedol na svojom webovom 

sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže 

spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá 

povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 

oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ 

odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 

alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 

tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 

formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu 

o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 

alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz 

na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať 

návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo uvedené:  

 v bode 8.0: „Všetky záručné reklamácie, kde sa chyba prejaví do 30 dní od prevzatia 

tovaru rieši predávajúci výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment 
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na sklade, bude kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo mu bude 

umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre vznik nároku na riešenie 

reklamácie výmenou tovaru za nový kus do 30 dní od jeho prevzatia v zmysle tohto bodu 

všeobecných obchodných podmienok musí byť reklamovaný tovar vrátený 

predávajúcemu kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov a pod.) 

najneskôr v lehote do 30 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Garancia výmeny sa 

nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. Predávajúci ponúka možnosť vrátenia 

nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote, a to až do 10 dní. Tovar však musí 

byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie 

použitého tovaru kupujúcim ponúka predávajúci na vrátenie čiastku zodpovedajúcu 

hodnote použitého tovaru. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru kupujúcim nie 

je možné pri výrobkoch, ktoré kupujúci získal v reklamačnom konaní (výmena za nový 

kus)“, 

 v bode 10.2: „Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok 

upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a 

zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane 

spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dní odo dňa 

prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať 

obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. 

Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.“   

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ 

je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 

podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o 

poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu 

nedodávaného na hmotnom nosiči. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v 

nadväznosti na § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke www.autotechma.sk ku 

dňu 08.11.2021 v bode 10.4 bolo uvedené: „Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď 

písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme 

vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej 

stránke predávajúceho. Odoslanie reklamácie.“ 

 

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie 

od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na 

inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na 

odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 

vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“); 

spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu 

odovzdal predávajúci.  

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 8 ods. 

1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 



 

 

27 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Ďalej bolo zistené, že predávajúci neinformoval riadne spotrebiteľa o práve odstúpiť od 

zmluvy, podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v bode 10.5 bolo uvedené: „Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí 

obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, 

spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú 

adresu, a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný 

doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 

záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej 

zásielky.“ 

 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. ak predávajúci včas a riadne poskytol 

spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ 

je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 

podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. 

 

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo 

dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe 

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar 

vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa 

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 

lehoty. 

 

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

1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, 

ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu 

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní 

práva na odstúpenie od zmluvy. 

 

Taktiež bolo zistené, že predávajúci nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na vrátenie 

všetkých platieb pri odstúpení od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 v časti 10. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: 

 v bode 10.6:  „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar 

v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci 

kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní 

objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 

a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho 

určený kupujúcim.“, 

 v bode 5.9.: „Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 

uvedenej v bode 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je 

povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia 

odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený 

kupujúcim.“ 
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V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je 

dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. 

  

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 9 ods. 

1 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa 

zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle 

objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Kontrolou internetovej stránky predávajúceho www.autotechma.sk ku dňu 08.11.2021 bolo 

zistené, že predávajúci neinformuje spotrebiteľa o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť 

zaplatiť cenu; tlačidlo pre odoslanie objednávky obsahuje len text „potvrdiť objednávku“ 

bez jednoznačnej formulácie vyjadrujúcej skutočnosť, že odoslanie objednávky zahŕňa 

povinnosť zaplatiť cenu. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 zákona č. 

102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že 

bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre 

odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na 

webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko 

čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo 

zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie 

objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 

15.12.2021, ktorý bol účastníkovi konania zaslaný doporučenou zásielkou do vlastných rúk 

prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Účastník konania doporučenú zásielku do vlastných 

rúk prevzal dňa 05.01.2022. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 

102/2014 Z.z. a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom 

zo dňa 03.03.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa 

zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z., ktoré účastník konania prevzal dňa 

11.03.2022. 

 

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 doručenom dňa 07.03.2022 účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje 

a uvádza, že vypracovali nové obchodné podmienky, ktoré posielajú v prílohe. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď vypracovanie nových všeobecných obchodných 

podmienok 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 
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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 taktiež uvádza, že dôvody vzniku nedostatkov 

hodnotí ako subjektívne, na ktoré zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z.z 

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 a 

zákon č. 102/2014 Z.z. Oba zákony ukladajú 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. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona 

o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany 

spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 128/2002 Z.z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania dňa 08.11.2021 na 

internetovej stránke www.autotechma.sk. Správny orgán má za to, že všeobecné obchodné 

podmienky majú síce charakter podmienok, s ktorými sa spotrebiteľ má možnosť oboznámiť 

ešte pred uzavretím zmluvy, zároveň však nemá možnosť pri uzatváraní zmluvného vzťahu 

ovplyvniť ich obsah, preto nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi alebo im odporujú. Vykonanou kontrolou bolo teda spoľahlivo zistené, 

že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral 

spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov a neposkytol spotrebiteľovi 

správne informácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. 

 

Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že v § 1 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. tento 

zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a 

predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov 

dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.  

 

Účastník konania ako predávajúci, to znamená 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 povinný dodržiavať všetky 

zákonom stanovené podmienky ponuky alebo predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. 

Za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. 

 

Povinnosťou účastníka konania pritom bolo už pri uzatváraní zmluvy so spotrebiteľmi 

predložiť takú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ktorá by nevytvárala nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že 
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spotrebiteľ pri dojednávaní spotrebiteľskej zmluvy vystupuje v slabšej pozícií v porovnaní 

s predávajúcim je potrebné, aby mu v týchto vzťahoch v medziach zákona bola poskytnutá 

zvýšená ochrana. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu; 

zákazu upierať práva spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov; povinnosti pred 

uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, 

pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi 

platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 

tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania 

reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve 

spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na 

odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie 

od zmluvy, ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť 

od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h); oznámiť spotrebiteľovi informáciu o tom, že spotrebiteľ 

nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých 

spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; oznámiť informáciu o možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; oznámiť 

spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a 

postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; ak predávajúci včas a riadne 

poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj 

bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade 

zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru; spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, 

predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od 

zmluvy; spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u 

predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola 

zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí 

akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu 

odstúpiť od zmluvy; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od 

zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej 

predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne 

osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za 

zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty; 

predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal 

na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné 

a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5; zabezpečiť, aby 

spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je 

povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo 

aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia 

musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s 

povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou 

skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. 
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Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu, ako aj upierať práva podľa § 3 

zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán teda zároveň prihliadol k tomu, že účel 

sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa 

ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na ochranu ekonomických záujmov, 

vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.  

 

Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj skutočnosť, že kupujúci má právo na 

pravdivé a úplné poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý poskytuje 

ochranu spotrebiteľom pri kúpe tovaru alebo služieb prostredníctvom zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nakoľko 

v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si 

výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť 

výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie zákonom stanovených informácií zákon 

viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. 

V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe neboli spotrebiteľovi 

poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku. 

 

Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. 

Právo spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 

sporov v prípadoch  ustanovených osobitným predpisom upravuje  zákon  o ochrane 

spotrebiteľa, pričom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať spotrebiteľa o možnosti 

podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov v prípade,  ak  nebude 

spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil 

jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 391/2015 Z.z. je 

vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, 

efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, respektíve len s minimálnymi 

nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a 

predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným 

právnym podkladom. 

 

Neposkytnutie riadnych informácií v súvislosti s právom spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, 

resp. tiež neposkytnutie formulára na odstúpenie od zmluvy môže spôsobiť, že spotrebiteľ 

si v dôsledku nevedomosti a nesprávnych informácii, neuplatní svoje právo na odstúpenie 

od zmluvy ktoré mu vyplýva zo zákona napriek tomu, že by ho inak uplatniť mohol a chcel 

uplatniť, resp. uplatní si ho s časovým odstupom, alebo sa v nevedomosti pripraví o iné 

práva, ktoré mu garantuje zákon. Správny orgán prihliadol k tomu, že takýmto konaním nie 

je dosiahnutý cieľ zákona, a to poskytnúť spotrebiteľovi ako znevýhodnenej strane  právneho  

vzťahu  zvýšenú ochranu. V danom prípade účastník konania informoval spotrebiteľov o 7 

dňovej lehote na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pričom účinná právna úprava garantuje 

spotrebiteľom 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. 

 

Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že uvedeným protiprávnym 

konaním tak účastník konania uprel spotrebiteľovi právo na zvýšenú ochranu jeho 

ekonomických záujmov, ktoré mu priznáva zákon č. 102/2014 Z.z. v súvislosti s ponukou 

a predajom výrobkov alebo poskytovaním služieb. Správny orgán pri určení výšky pokuty 

zároveň prihliadol na vysokú spoločenskú nebezpečnosť protiprávneho konania, keď 

porušením povinností zákona č. 102/2014 Z.z. účastník konania ohrozil osobitne chránený 

záujem spotrebiteľa ustanovený zákonom, ako aj právnymi aktmi EU/ES.  
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Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy aj územnú pôsobnosť účastníka 

konania, ktorý realizuje zásielkový predaj výrobkov na celom území Slovenskej republiky 

v dôsledku čoho porušenie povinností sa javí o to závažnejšie.  

 

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 § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. sa správneho deliktu dopustí ten, kto 

poruší povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona.  

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. orgán dohľadu predávajúcemu uloží 

pokutu od 200 do 10 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 3 ods. 1. 

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

týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa 

§ 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov 

uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak. Správny orgán postup 

predpokladaný ustanovením § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa neaplikoval, nakoľko 

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

konanie s prihliadnutím na jeho charakter, závažnosť, spôsob a možné následky, vyhodnotiť 

ako menej závažné porušenie povinnosti, preto vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 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 uvádza že v predmetnej veci sa jedná o vec správneho trestania. Právne 

predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neupravujú postup 

správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Z judikatúry správnych súdov 

(napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 8Sžo/40/2012 zo dňa 22.08.2013, rozsudok 

Najvyššieho súdu č. 8 Sžo 28/2007 zo dňa 06.03.2008) vyplýva, že pri súbehu viacerých 

správnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, 

prvotne v právnom predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou 

otázkou (per analogiam legis). Pre oblasť správneho trestania, ustanovenie upravujúce 

konkurenciu správnych deliktov obsahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 12 ods. 2 upravuje, že za viac priestupkov 

toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia 

vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zbiehajúce sa delikty sú tak 

postihnuté sankciou určenou pre najťažší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny 

orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov. Vzhľadom na uvedené 

teda bola v danom prípade pokuta, v súlade s absorpčnou zásadou, uložená podľa 

ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 
  


