
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/0012/02/2022 Dňa: 28.04.2022 

  
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 

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: PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p.   

sídlo: Vŕbová 2746/12, Galanta 924 01  

IČO: 44 714 866  

na základe kontroly zahájenej dňa 13.12.2021 vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím 

obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a 

ukončená dňa 11.01.2022 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.mojdarcek.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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo uvedené: 

 v bode 10. článku II. Objednávka: „Kupujúci má právo stornovať 

elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného 

potvrdenia zo strany Predávajúceho.“, 

 v bode 5. článku IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od 

zmluvy: „V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok 

Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a 

tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.“, 

 v bode 3. článku IX. Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Ak 

Reklamácia nie je kompletná alebo k Reklamácii nie je priložený doklad o 

kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve 

telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov 

alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si 

zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 16.60 EUR zahŕňajúci 

náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplnej Reklamácie alebo 

nepriložených požadovaných dokladov.“, 
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 v bode 6. článku IX Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Tovar, 

ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, 

nepoužitý, nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je 

predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý 

je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu 

prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.“, 

 v bode 7. článku IX Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Kupujúci je 

povinný písomnú reklamáciu spolu s požadovanými dokladmi doporučene 

poslať, alebo doniesť, spolu s tovarom, ktorý je predmetom 

vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu prevádzky t.j. na korešpondenčnú 

adresu Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar 

zaslaný Kupujúcim na dobierku.“,  

 v bode 4. článku X. Záručné podmienky a záručná doba: „Pri uplatnení 

reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho 

reklamovaný tovar nepoužitý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení 

vrátane Požadovaných dokladov.“, 

 v bode 5. článku X. Záručné podmienky a záručná doba: „Oprávnená záručná 

reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný 

uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.“, 

 v bode 2 v časti Poštovné a balné: „Predávajúci si poštovné účtuje aj v 

prípade, ak sa tovar po dohode s Kupujúcim doručuje prostredníctvom 

kuriérskej služby ako aj v prípade, že sa Tovar nepodarí úspešne dodať v 

dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci 

vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.“; 

 

b) zákazu upierať práva spotrebiteľa na informácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko kontrolou 

internetovej stránky predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo 

zistené, že poskytovateľ služieb na internetovej stránke neposkytuje informácie o 

názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb 

podlieha; 

 

c) zákazu 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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 4. 

článku VIII. Dodacie podmienky bolo uvedené: „Ak Predávajúci nesplní zmluvu, 

pretože objednaný Tovar v lehote nemôže vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne 

informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť vopred zaplatenú kúpnu cenu.“;  

 

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

nakoľko predávajúci na internetovej stránke www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 

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

zákona č. 102/2014 Z.z.; 

 

e) povinnosti 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 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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 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; 

 

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 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, 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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 1. článku IV. 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo uvedené: „V 

prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na 

diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od 

Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by 

Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 

108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom 

predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od 

prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k 

ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby plynúť doba sedemdňová.“; 

 

g) 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 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 
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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 v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 

1 zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených  na 

internetovej stránke predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021  v bode 3. 

článku IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo 

uvedené: „Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť 

Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť 

Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými 

dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie 

veci je nutné vrátiť tovar na adresu prevádzky Predávajúceho, alebo na adresu 

Predávajúceho ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar 

Kupujúcemu odoslaný.“;  

 

h) 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) v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko v 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 4. článku IV. Spotrebiteľské zmluvy 

a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo uvedené: „Odstúpením Kupujúceho od 

Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať 

tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od 

Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane 

nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na 

vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal 

kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.“; 

 

i) 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; 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; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa 
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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 v zmysle § 3 ods. 

1 písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 

102/2014 Z.z., nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej 

stránke predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v článku IX. 

Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie bolo uvedené: 

 v bode 1.1: „Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, okrem prípadov 

uvedených čl. IV bod 2 týchto VOP, do 7 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia 

dôvodu.“,  

 v bode 1.2: „Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak 

Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, 

Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia 

tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.“, 

 v bode 1.3: „Kupujúci požaduje náhradné plnenie v dôsledku nevyhovujúcich 

parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba). V prípade, ak Kupujúci zistí, že 

tovar, ktorý si objednal je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby 

tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej 

farby a/alebo veľkosti, max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. 

Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak sa nejedná o výrobu 

tovaru na základe požiadaviek Kupujúceho a Tovar je na sklade 

Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od 

Kúpnej zmluvy a Kupujúci uhradí manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, 

ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru vo výške 50% z 

ceny tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá 

vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia Reklamácie 

s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.“, 

 v bode 1.4: „Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti 

Predávajúceho za vady predaného tovaru, ktorého podmienky sú upravené v 

článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho 

uverejnených na www.mojdarcek.sk.“, 

 v bode 8.: „Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade 

s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch 

ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo 

Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára 

spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu 

uvedeného v bode 1.1, 1.2 tohto článku.“; 

 

j) povinnosti 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 

www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo zistené, že predávajúci neinformuje 

spotrebiteľa o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu; tlačidlo pre 

odoslanie objednávky obsahuje len text „záväzne objednať“ bez jednoznačnej 

formulácie vyjadrujúcej skutočnosť, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť 

zaplatiť cenu, 



 

 

6 

 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

 

 

p o k u t u 
 

 

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

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00120222. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 13.12.2021 bola zahájená kontrola vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím 

obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a 

ukončená dňa 11.01.2022 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.mojdarcek.sk.  
  

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo uvedené:  

 v bode 10. článku II. Objednávka: „Kupujúci má právo stornovať elektronickú 

objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany 

Predávajúceho.“, 

 v bode 5. článku IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od 

zmluvy: „V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok 

Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a 

tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.“, 

 v bode 3. článku IX. Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Ak 

Reklamácia nie je kompletná alebo k Reklamácii nie je priložený doklad o kúpe 

a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve 

telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov 

alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň 

bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 16.60 EUR zahŕňajúci náklady, 

ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplnej Reklamácie alebo 

nepriložených požadovaných dokladov.“, 

 v bode 6. článku IX. Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Tovar, ktorý 

je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, 

nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom 

vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je 

http://www.mojdarcek.sk/
http://www.mojdarcek.sk/
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predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu 

prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.“, 

 v bode 7. článku IX. Reklamácie a v časti Reklamácia a vrátenie: „Kupujúci je 

povinný písomnú reklamáciu spolu s požadovanými dokladmi doporučene 

poslať, alebo doniesť, spolu s tovarom, ktorý je predmetom 

vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu prevádzky t.j. na korešpondenčnú 

adresu Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar 

zaslaný Kupujúcim na dobierku.“,  

 v bode 4. článku X. Záručné podmienky a záručná doba: „Pri uplatnení 

reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho 

reklamovaný tovar nepoužitý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení 

vrátane Požadovaných dokladov.“, 

 v bode 5. článku X. Záručné podmienky a záručná doba: „Oprávnená záručná 

reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný 

uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.“, 

 v bode 2 v časti Poštovné a balné: „Predávajúci si poštovné účtuje aj v 

prípade, ak sa tovar po dohode s Kupujúcim doručuje prostredníctvom 

kuriérskej služby ako aj v prípade, že sa Tovar nepodarí úspešne dodať v 

dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci 

vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.“ 

 

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.  

 

Kontrolou internetovej stránky predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo 

zistené, že poskytovateľ služieb na internetovej stránke neposkytuje informácie o názve a 

adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 

 

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

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na informácie. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľ služieb povinný príjemcovi 

služby na elektronickom zariadení poskytnúť názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, 

ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 

  

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa a § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z., ktorý mu ako 

predávajúcemu zakazuje upierať práva spotrebiteľa na informácie v nadväznosti na § 4 ods. 

1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. (poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na 

elektronickom zariadení poskytnúť názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť poskytovateľa služieb podlieha). 

 

Taktiež bolo zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 4. článku VIII. Dodacie 

podmienky bolo uvedené: „Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný Tovar v 

lehote nemôže vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní 

mu vrátiť vopred zaplatenú kúpnu cenu.“  

http://www.mojdarcek.sk/
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V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie 

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na ochranu 

ekonomických záujmov. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje upierať práva 

spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov. 

 

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

13.12.2021 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 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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 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 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,  

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, 

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.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 1. článku IV. Spotrebiteľské zmluvy 

a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo uvedené: „V prípade, keď je Kúpna zmluva 

http://www.mojdarcek.sk/
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uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický 

obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia 

tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je 

podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a 

zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace 

od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k 

ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby plynúť doba sedemdňová.“ 

 

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. 

  

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 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., 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. 

 

Ďalej bolo zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených  na internetovej stránke 

predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v bode 3. článku IV. Spotrebiteľské 

zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo uvedené: „Oznámenie Kupujúceho o 

odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre 

odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom 

stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle 

vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu prevádzky Predávajúceho, alebo na adresu 

Predávajúceho ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar 

Kupujúcemu odoslaný.“ 

 

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; ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi 

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

http://www.mojdarcek.sk/
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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. 

 

Taktiež bolo zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu  13.12.2021 v bode . článku IV. Spotrebiteľské 

zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy bolo uvedené: „Odstúpením Kupujúceho od 

Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar 

späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy 

cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci 

vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v 

tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.“ 

 

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 (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). 

 

Zároveň bolo zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených  na internetovej stránke 

predávajúceho www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 v článku IX. Reklamácie a v časti 

Reklamácia a vrátenie bolo uvedené: 

 v bode 1.1: „Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, okrem prípadov 

uvedených čl. IV bod 2 týchto VOP, do 7 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia 

dôvodu.“,  

 v bode 1.2: „Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak 

Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, 

Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia 

tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.“, 

 v bode 1.3: „Kupujúci požaduje náhradné plnenie v dôsledku nevyhovujúcich 

parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba). V prípade, ak Kupujúci zistí, že 

tovar, ktorý si objednal je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby 

tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej 

farby a/alebo veľkosti, max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. 

Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak sa nejedná o výrobu 

tovaru na základe požiadaviek Kupujúceho a Tovar je na sklade 

Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od 
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Kúpnej zmluvy a Kupujúci uhradí manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, 

ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru vo výške 50% z 

ceny tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá 

vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia Reklamácie 

s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.“, 

 v bode 1.4: „Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti 

Predávajúceho za vady predaného tovaru, ktorého podmienky sú upravené v 

článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho 

uverejnených na www.mojdarcek.sk.“, 

 v bode 8.: „Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade 

s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch 

ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo 

Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára 

spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu 

uvedeného v bode 1.1, 1.2 tohto článku.“ 

 

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 § 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. 

 

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), § 9 ods. 1 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; 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; 

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; 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 

http://www.mojdarcek.sk/


 

 

12 

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. 

 

Kontrolou internetovej stránky www.mojdarcek.sk ku dňu 13.12.2021 bolo zistené, že 

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

cenu; tlačidlo pre odoslanie objednávky obsahuje len text „záväzne objednať“ bez 

jednoznačnej formulácie vyjadrujúcej skutočnosť, že odoslanie objednávky zahŕňa 

povinnosť zaplatiť cenu.  

 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. 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. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle 

ktorého je predávajúci 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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 

11.01.2022, ktorý bol účastníkovi konania dňa 12.01.2022 zaslaný prostredníctvom 

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

prevzal dňa 12.01.2022. 

 

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 18.03.2022 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 

30.03.2022. 

 

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 v e-maile zo dňa 18.01.2022 účastník konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že berie ma vedomie pripomienky kontroly a uvedené nedostatky 

sa budú snažiť odstrániť v lehote 30 dní od doručenia inšpekčného záznamu, t.j. do 

10.02.2022. Tiež uvádza, že návrh úprav jednotlivých nedostatkov, by radi konzultovali 

s Inšpektorátom SOI so sídlom v Trnave. 

 

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.  

 

Zároveň správny orgán uvádza, že kontrolné zistenia vyplývajú z jednoznačne zisteného 

skutkového stavu dôkladne posúdeného správnym orgánom, ktorý na tomto základe začal 

správne konanie v dôsledku porušenia povinností uvedených vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť 

predávajúceho za nedostatky zistené v čase kontroly. 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 sa v danom prípade dôkladne zaoberal okolnosťami predmetného prípadu 

a dospel k záveru, že na ochranu práv spotrebiteľov je nevyhnutné uložiť sankciu, nakoľko 

podľa správneho orgánu došlo k súčasnému porušeniu 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 13.12.2021 na 

internetovej stránke www.mojdarcek.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 a 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 

http://www.mojdarcek.sk/


 

 

14 

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 

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 informácie; 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 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; povinnosti 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; 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 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; povinnosti predávajúceho 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; 

povinnosti 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. 

 

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 
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ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na informácie a 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.  

 

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.  
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Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 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.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

17 

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/0013/02/2022 Dňa: 04.05.2022 

  
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 

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:  IL TRADE, spol. s r.o.   

sídlo:  Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01   

IČO:  34 125 787   

 

na základe kontroly zahájenej dňa 01.12.2021 vykonaním kontrolného nákupu a stiahnutím 

obchodných podmienok a ostatných zverejnených informácií súvisiacich s predajom a 

ukončenej dňa 12.01.2022 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.tuninghifishop.sk, 

 

 

pre porušenie: 

 

k) 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.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 bolo uvedené: 

 v časti 4. Dodacie podmienky: „Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný 

skontrolovať obsah zásielky vždy pred kuriérom.“, 

 v časti 6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v 

bode 6.3. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy: „Pri akomkoľvek odstúpení 

od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr do 

pätnástich (15) dní od zániku kúpnej zmluvy (článok 6.10), ak sa s predávajúcim 

nedohodol inak. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením 

tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z 

kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej 

ceny tovaru.“, 

 v časti 6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v 

bode 6.7. Právo predávajúceho na náhradu škody: „Kupujúci berie na vedomie, 

že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok 
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na náhradu vzniknutej škody a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne 

opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.“, 

 v časti Nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy: „V prípade neopodstatneného 

a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe 

dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o 

potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude 

automaticky účtovaný poplatok vo výške 50 €. Za týmto účelom bude vystavená 

faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie 

elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má možnosť v tomto prípade 

do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za 

tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok 

za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná cena navýši o cenu poštovného, t.j. 

náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých 

nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku 

podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a 

hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito 

prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.“, 

 v časti 8. Záruka, reklamácie, doklady: „V prípade ak je tovar reklamovaný 

neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne 

vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný 

tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako 

záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej 

reklamácie.“; 

 

l) zákazu upierať práva spotrebiteľa na informácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole bolo 

zistené, že kontrolou internetovej stránky predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku 

dňu 01.12.2021 bolo zistené, že poskytovateľ služieb na internetovej stránke 

neposkytuje informácie o názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť poskytovateľa služieb podlieha; 

 

m) zákazu upierať práva spotrebiteľa na ochranu pred neprijateľnými 

podmienkami v spotrebiteľských zmluvách v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) 

v nadväznosti na § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole bolo 

zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie 

objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.8. Možnosť 

zápočtu predávajúcim bolo uvedené: „Predávajúci je oprávnený proti nároku 

kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu 

skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu 

vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty 

vyplývajúce z obchodných podmienok.“; 

 

n) povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb a nesmie odmietnuť predať 

spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, 

alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových 

možnostiach v zmysle § 4 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko v 

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 4. Dodacie podmienky bolo 

uvedené: „Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, 

prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s 

tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby 
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nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne 

akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani 

jeho ďalšie objednávky.“; 

 

o) 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) 

zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci v obchodných podmienkach 

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

01.12.2021 v časti 4. Dodacie podmienky bolo uvedené: „Dodacia lehota sa stáva 

záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného potvrdenia objednávky 

od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej 

nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.  Predávajúci má 

právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom 

prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne pošty. Konkrétny spôsob dodania sa 

môže určiť aj dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu 

podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika). Miesto odberu je 

stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa 

dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo 

najkratšom termíne, obvykle do 1-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia 

objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, 

po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu 

oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.“; 

 

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 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.tuninghifishop.sk ku dňu 

01.12.2021 neposkytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.; 

 

q) 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 kontrolou internetovej stránky 

www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 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; 
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r) 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; 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; 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 podľa § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 2 

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

stránke predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie 

objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.2. Odstúpenie 

kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 7 dní bolo uvedené: „Ak sa nejedná o 

prípad uvedený v článku 6.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy 

odstúpiť a ak bola kúpna zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na 

diaľku, má kupujúci spotrebiteľ v zmysle § 12 zákona 108/2000Z.z. právo od zmluvy 

odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do sedem (7) dní od prevzatia 

tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci 

spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo 

sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie 

od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote sedem (7) dní preukázateľne 

doručené, nie iba odoslané, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu 

elektronickej pošty predávajúceho info@tuninghifishop.sk.“; 

 

s) 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; predávajúci 

je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, 

aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa 

dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým 

spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky; pri odstúpení od 

zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť 

spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo 

kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže 

predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním 

poverenej osoby, v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 9 ods. 1, § 9 ods. 

2, § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko predávajúci nepravdivo informoval 

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

predávajúci nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na vrátenie všetkých platieb 

pri odstúpení od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených na 

internetovej stránke www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie 
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objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.5. Vrátenie kúpnej 

ceny po odstúpení od zmluvy bolo uvedené: „Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej 

zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov 

vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od 

zániku zmluvy (článok 6.10), pričom podmienkou vrátenie celej kúpnej ceny je, že 

kupujúci vrátil predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Ak 

kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci 

oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo 

príslušenstva tovaru. Predávajúci znáša náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v 

hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. 

Pokiaľ však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu pre 

vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, 

zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou, pričom 

bude kúpna cena znížená o náklady nevyhnutne vynaložené predávajúcim podľa 

platného cenníka Slovenskej pošty,  prípadne iného poskytovateľa obdobných služieb 

platobného styku.“; 

 

t) 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; pri odstúpení 

od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak 

predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť 

podľa § 3 ods. 1 písm. i); spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, 

ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec 

zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil 

informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 

1 písm. h) podľa § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na v nadväznosti na § 9 ods. 1, § 

10 ods. 3, § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. - v obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v 

časti 6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.6. 

Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s 

vrátením tovaru bolo uvedené: „Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade 

odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 má predávajúci právo na náhradu 

skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, najmä ak bol vrátený 

tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný , čiastočne 

spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, 

ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci upozorňuje 

kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z 

nákladov požadovaných tretími osobami (tj subjektmi poskytujúcimi odborný servis, 

opravy a údržbu) po predávajúcom, pričom tieto náklady môžu byť nasledovné 

(uvedené sumy sú len orientačné, môže dôjsť k ich navýšenie a môžu tak presiahnuť 

kúpnu cenu tovaru): 

a) odborné posúdenie stavu tovaru: 10, - € až 200, - €; 
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b) odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu: 10, - € až 100, 

- €; 

c) odborná výmena poškodených či nadmerne opotrebovaných častí tovaru: 4, - € 

až 200, -€; 

d) odborné nové zabalenie tovaru: 20, - € až 100, - Sk; 

e) preprava tovaru k odborným tretím osobám a späť k predávajúcemu: 10, - € až 

80, - €.“, 

 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

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

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 700 € (slovom: sedemsto eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00130222. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 12.01.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

kontrolu zameranú na posúdenie súladu všeobecných obchodných podmienok so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj, Pekárska 23, Trnava, bez prítomnosti zástupcu spoločnosti IL TRADE, spol. s r.o., 

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 125 787. 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.tuninghifishop.sk. 

 

Pri výkone kontroly internetovej stránky www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 boli 

zistené nedostatky zadokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 12.01.2022. 
 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 bolo uvedené: 

 v časti 4. Dodacie podmienky: „Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať 

obsah zásielky vždy pred kuriérom.“, 

 v časti 6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.3. 

Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy: „Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy 

je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od 

zániku kúpnej zmluvy (článok 6.10), ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Ak je kupujúci 

najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu 



 

 

23 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, 

maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.“, 

 v časti 6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.7. 

Právo predávajúceho na náhradu škody: „Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek 

odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej 

škody a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne 

spotrebovaný.“, 

 v časti Nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy: „V prípade neopodstatneného a 

neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k 

porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave 

objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný 

poplatok vo výške 50 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné 

informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. 

Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie 

zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu 

nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná cena navýši o 

cenu poštovného, t.j. náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, 

vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť 

pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu 

zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito 

prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.“, 

 v časti 8. Záruka, reklamácie, doklady: „V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene 

vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s 

vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže 

byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých 

na základe neoprávnenej reklamácie.“ 

 

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.  

 

Kontrolou internetovej stránky predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 

bolo zistené, že poskytovateľ služieb na internetovej stránke neposkytuje informácie o názve 

a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na informácie. 

 

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

spotrebiteľovi upierať práva podľa § 3. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľ služieb povinný príjemcovi 

služby na elektronickom zariadení poskytnúť názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, 

ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 

  

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

1 zákona o ochrane spotrebiteľa a § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z., ktorý mu ako 

predávajúcemu zakazuje upierať práva spotrebiteľa na informácie v nadväznosti na § 4 ods. 

1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. (poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na 

elektronickom zariadení poskytnúť názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému 

činnosť poskytovateľa služieb podlieha). 
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Taktiež bolo zistené, že obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie objednávky, 

odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.8. Možnosť zápočtu predávajúcim bolo 

uvedené: „Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny 

jednostranne započítať svoj nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s 

vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky 

na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.“ 

 

V zmysle § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na ochranu 

pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 

3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje upierať práva 

spotrebiteľa na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, 

nakoľko predávajúci týmto v obchodných podmienkach určuje podmienky, ktoré možno 

označiť za neprijateľné, nakoľko obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti 

za vady. 

 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 4. Dodacie podmienky bolo uvedené: 

„Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím 

informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si 

predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil 

na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, 

zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.“ 

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb a nesmie odmietnuť predať 

spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo 

odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. 

V obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 4. Dodacie podmienky bolo uvedené: 

„Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného 

potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako 

informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.  

Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle 

prostredníctvom prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne pošty. Konkrétny spôsob 

dodania sa môže určiť aj dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu 

podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika). Miesto odberu je stanovené na 

základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a 

prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-14 

pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo 

výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru 

do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.“, 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. 
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Ďalej bolo zistené, že predávajúci na internetovej stránke www.tuninghifishop.sk ku dňu 

01.12.2021 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 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.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 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 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, 

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. 

 

Ďalej bolo zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie objednávky, 

odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.2. Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa 

od kúpnej zmluvy do 7 dní bolo uvedené: „Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 6.1 

alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť a ak bola kúpna zmluva uzavretá 

pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci spotrebiteľ v zmysle § 12 

zákona 108/2000Z.z. právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek 

sankcie do sedem (7) dní od prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho 

po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 
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Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote sedem (7) dní preukázateľne 

doručené, nie iba odoslané, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu 

elektronickej pošty predávajúceho info@tuninghifishop.sk.“  

 

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 § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. 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. 

 

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

1 písm. a), § 8 ods. 2 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.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. 

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.5. Vrátenie 

kúpnej ceny po odstúpení od zmluvy bolo uvedené: „Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej 

zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov 

vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od zániku 

zmluvy (článok 6.10), pričom podmienkou vrátenie celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil 

predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci nevráti tovar so 

všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu 

cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci znáša 

náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo 

bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. Pokiaľ však kupujúci neoznámi predávajúcemu 

číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným 

bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou 

poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nevyhnutne vynaložené 

predávajúcim podľa platného cenníka Slovenskej pošty,  prípadne iného poskytovateľa 

obdobných služieb platobného styku.“ 

 

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. 

  

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi 

platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie 

je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v 

súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
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V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je 

predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred 

tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť 

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 

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

1, § 9 ods. 2, § 9 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. 

 

Kontrolou bolo taktiež zistené, že v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej 

stránke www.tuninghifishop.sk ku dňu 01.12.2021 v časti 6. Zrušenie objednávky, 

odstúpenie od zmluvy, vrátenie objednávky v bode 6.6. Právo predávajúceho na náhradu 

skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru bolo uvedené: „Kupujúci 

spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 

má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením 

tovaru, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne 

opotrebovaný , čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne 

výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci 

upozorňuje kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru 

vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (tj subjektmi poskytujúcimi odborný 

servis, opravy a údržbu) po predávajúcom, pričom tieto náklady môžu byť nasledovné 

(uvedené sumy sú len orientačné, môže dôjsť k ich navýšenie a môžu tak presiahnuť kúpnu 

cenu tovaru): 

a) odborné posúdenie stavu tovaru: 10, - € až 200, - €; 

b) odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu: 10, - € až 100, - €; 

c) odborná výmena poškodených či nadmerne opotrebovaných častí tovaru: 4, - € až 200, 

-€; 

d) odborné nové zabalenie tovaru: 20, - € až 100, - Sk; 

e) preprava tovaru k odborným tretím osobám a späť k predávajúcemu: 10, - € až 80, - €.“ 

 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci 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. 

   

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba 

náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na 

prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si 

nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). 

 

V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty 

tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec 

zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ 

nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o 

práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). 

 

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

1, § 10 ods. 3, § 10 ods. 4  zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu ukladá povinnosť pred 
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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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname z kontroly vykonanej dňa 

12.01.2022, ktorý bol účastníkovi konania zaslaný prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy www.slovensko.sk dňa 13.01.2022. Účastník konania inšpekčný záznam 

prevzal dňa 13.01.2022. 

 

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 29.03.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 04.04.2022. 

 

Vo vyjadrení doručenom dňa 18.01.2022 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a uvádza, že nedostatky uvedené v inšpekčnom zázname posunuli správcovi 

stránky a budú odstránené v najbližšej dobe. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď  bezodkladné 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. 

 

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 01.12.2021 na 

internetovej stránke www.tuninghifishop.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. 
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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 

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 informácie; zákazu upierať práva spotrebiteľa na 

ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách; povinnosti vo 

vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní 

výrobkov a služieb a nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený 

alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho 

prevádzkových možnostiach; 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; 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; 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; 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 
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odstúpenie od zmluvy; 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; predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, 

aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa 

s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované 

žiadne ďalšie poplatky; pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, 

predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je 

tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže 

predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej; 

pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, 

že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i); spotrebiteľ 

zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania 

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti 

tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil 

informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). 

 

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 a 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, 

podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na ochranu pred neprijateľnými 

podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a právo na informácie, 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. 
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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, či zmätku 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. 

 

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, 
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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/0038/02/2022 Dňa: 04.05.2022 

  
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:  TESCO STORES SR, a.s.   

sídlo:  Cesta na Senec 2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04  

  

IČO:   31 321 828 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 15.02.2022 v prevádzkarni Supermarket Tesco, Fučíkova 

434, Sládkovičovo, 

 

pre porušenie: 

 

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

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

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

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

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

ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 

Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
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Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko kontrolou výrobkov 

umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná cena uvedená na 

cenovke bola nižšia, než aká bola cena evidovaná v cenovej evidencii v elektronickej 

registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Sviečky tortové 10 ks/bal. zn. Decorata Party, predajná cena uvedená na cenovke 

1,59 €/bal., predajná cena evidovaná v ERP 1,69 €/bal., 

 Balóny srdiečka 8 ks/bal. zn. Decorata Party, predajná cena uvedená na cenovke 

2,19 €/bal., predajná cena evidovaná v ERP 2,29 €/bal., 

 Kokosové kocky v čokoláde zn. TESCO 500 g, predajná cena uvedená na 

cenovke 3,60 €, predajná cena evidovaná v ERP 4,29 €; 

 

2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

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

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

predpisov, nakoľko 7 druhov výrobkov (darčeková taška TKA, darčeková taška 

TKB, Set na BBQ, Balóny na vodu zn. AQUA FUN 100 ks/bal., Ústna voda zn. 4 

dent 500 ml, Marlenka Gluten Free 100 g, Pohľadnice zn. ALBI 5 druhov rôzne 

rozmery) nebolo označených predajnou cenou, predajná cena výrobkov nebola ani 

inak vhodne sprístupnená; 

 

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

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko 2 druhy 

výrobkov (Balóny na vodu zn. AQUA FUN 100 ks/bal., Ústna voda zn. 4 dent 500 

ml) neboli označené 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: 600 € (slovom: šesťsto 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: 00380222. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 15.02.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Supermarket Tesco, Fučíkova 434, Sládkovičovo, ktorú 

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

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

(ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 
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Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná cena 

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

elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Sviečky tortové 10 ks/bal. zn. Decorata Party, predajná cena uvedená na cenovke 1,59 

€/bal., predajná cena evidovaná v ERP 1,69 €/bal., 

 Balóny srdiečka 8 ks/bal. zn. Decorata Party, predajná cena uvedená na cenovke 2,19 

€/bal., predajná cena evidovaná v ERP 2,29 €/bal., 

 Kokosové kocky v čokoláde zn. TESCO 500 g, predajná cena uvedená na cenovke 3,60 

€, predajná cena evidovaná v ERP 4,29 €. 

 

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

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

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

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

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

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

spotrebiteľa. 

 

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

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 

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

ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

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

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

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

 

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

nekalé obchodné praktiky. 

 

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

to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

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

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

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

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 

 

V zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje 

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

praktika podľa § 9. 

 

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

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

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

nepravdivá.  

 

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

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

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k 

výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že k vyššie 
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uvedenému výrobku boli uvedené dve rôzne informácie o cene, pričom predajná cena 

evidovaná v ERP bola vyššia. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, 

že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol uviesť do omylu spotrebiteľa 

nesprávnou informáciou o cene predmetnom výrobku, nakoľko bolo preukázateľne zistené, 

že skutočná cena tohto výrobku uvedená v cenovej evidencii bola vyššia ako jedna z cien 

deklarovaných na cenovke.  

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 7 druhov 

výrobkov (darčeková taška TKA, darčeková taška TKB, Set na BBQ, Balóny na vodu zn. 

AQUA FUN 100 ks/bal., Ústna voda zn. 4 dent 500 ml, Marlenka Gluten Free 100 g, 

Pohľadnice zn. ALBI 5 druhov rôzne rozmery) nebolo označených predajnou cenou, 

predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená.  

 

Uvedeným konaním účastník konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 

predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a 

zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

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

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

za určené množstvo výrobku. 

 

Zároveň bolo zistené, že 2 druhy výrobkov (Balóny na vodu zn. AQUA FUN 100 ks/bal., 

Ústna voda zn. 4 dent 500 ml) neboli označené jednotkovou cenou, čím účastník konania 

porušil § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá 

povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

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

konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, 

meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne 

používa pri predaji konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 15.02.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Fučíkova 434, Sládkovičovo, prevzala vedúca prevádzkarne 

účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

04.04.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 05.04.2022. 

 

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 v inšpekčnom zázname vedúca prevádzkarne účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že berie na vedomie.   

 

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje 

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

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

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

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

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

jednotkovou cenou. 

 

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

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

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

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

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

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

povinností.  

 

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

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

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Klamlivým informovaním o cene výrobku boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

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

 

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. Cena je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy. Aby spotrebiteľ mohol urobiť 

kvalifikované rozhodnutie o uzavretí kúpnej zmluvy, musí byť vopred informovaný o 

konečnej cene predávaného výrobku alebo služby. 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 
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§ 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. Rovnako správny orgán prihliadol aj na tú skutočnosť, že pokuta musí byt 

poznateľná v majetkovej sfére účastníka konania, teda nemôže byť pre neho zanedbateľná 

a nutne tak v sebe musí obsahovať aj represívnu zložku 

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 
 


