
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/0092/02/2020 Dňa: 27.04.2021 

 
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, § 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:  Fotohunt s.r.o.  

sídlo:  Bratislavská 70, Piešťany 921 01 

IČO:  47 131 101   

na základe kontroly vykonanej dňa 09.12.2020 v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave 

pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava zameranej na prešetrenie podnetov spotrebiteľov č. 

č. 152/2020 a č. 664/2020, 

 

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 

https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 bolo v časti Obchodné podmienky, bod Vrátenie 

tovaru uvedené: „Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, 

nenosený s vysačkami...“; 

 

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 http://bayshop.sk dňa 19.10.2020 bolo zistené, že poskytovateľ 

služieb na internetovej stránke neposkytuje informácie o adrese elektronickej pošty; 

 

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

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

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

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru alebo 

charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a 
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tovaru alebo službe v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z., nakoľko 

predávajúci na internetovej stránke http://bayshop.sk dňa 19.10.2020 a 20.10.2020 

neuvádzal hlavné vlastnosti tovaru, spôsob údržby a materiálové zloženie v 

kodifikovanej podobe štátneho jazyka (Dámske tričko Juicy Logo Rainbow Tee á 

21,12 €, pri výrobku boli uvedené nasledovné informácie: Women\´s T-shirt, Box 

fit, Cropped, Crew neck, Raw hems, Super soft fabrics, Lightweight, 58% Cotton/ 

42% Polyester, Machine washable at 30 degrees, Keep away from fire; Pánske 

basketalové tenisky zn. Under Armour á 118,78 €, pri výrobku boli uvedené 

nasledovné informácie: Basketball shoes, Lace-up fastening, Padding, EVA 

sockliner, Micro G foam midsole, Laterial TPU plate, Anatomical outsole, 

Breathable, Fexible, TPU films layers, PU coated mesh, Under Armour branding; 

Pánske športové tričko zn. Bjorn Borg á 24,64 €, pri výrobku boli uvedené 

nasledovné informácie: The look is completed with Bjorn Borg branding, Men\´s T 

shirt, Ribbed Crew Neck, Short Sleeves, Elasticated Trims, Printed Logo, Bjorn Borg 

Branding, 100% bavlna, Maschine Washable at 40 Degrees, Keep Away From Fire, 

For our full range of All Clothing; Pánske nohavice Eastern Mountain Sports Camp 

Cargo Zip Off á 36,28 €, pri výrobku boli uvedené nasledovné informácie: Trousers, 

Zip fly, Press-stud fastening, Buckle belt, 2 open pockets, 2 rear pockets, 2 leg 

pockets, Convertible lenght, Zipped ankle cuffs, Lightweight, Abrasion resistant, 

DWR, EMS branding, 100% nylon, Maschine washable; Detská mikina s kapucňou 

zn. Lonsdale á 13,86 €, pri výrobku boli uvedené nasledovné informácie: Hoodie, 

Full zip fastening, long sleeves, Ribbed trims, Hooded, 2 pockets, Lightweight, 

Signature logo, Lonsdale branding, Wash according to care label, Keep away from 

fire); 

 

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 telefónne číslo predávajúceho a 

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

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

c) zákona č. 102/2014 Z.z.- predávajúci na internetovej stránke https://bayshop.sk ku 

dňu 19.10.2020 spotrebiteľovi neposkytuje informácie o adrese elektronickej pošty; 
 

e) 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 

https://bayshop.skdňa 19.10.2020 bolo zistené, že v časti Obchodné podmienky bolo 

uvedené: „Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line 

(RSO) na tejto stránke.“, pričom po kliknutí na daný odkaz neboli spotrebiteľovi 

poskytnuté žiadne informácie týkajúce sa riešenia sporov; 

 

f) 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 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; spotrebiteľ môže odstúpiť 

od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia 

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

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

obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke predávajúceho 

https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 v časti Obchodné podmienky, bod Vrátenie tovaru 

bolo uvedené: „Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, 

nenosený s vysačkami....“; 

 

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

v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., podľa ktorého 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, nakoľko pri kontrole 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 https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 v časti: 

 Obchodné podmienky, Podmienky predaja bod Vrátenie tovaru bolo 

uvedené: „Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom 

obale, nenosený s vysačkami. Po spracovaní požiadavky vám bude vrátená 

platba na účet, do 28 dní.“, 

 Vrátenie, bod postup pri vrátení tovaru/odstúpení od zmluvy bolo uvedené: 

„Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 14 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre 

odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie 
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uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená zaplatená suma do 

15 dní.“; 

 

h) povinnosti 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 § 9 ods. 1 

zákona č. 102/2014 Z.z: 

 prešetrením podnetu č. 152/2020 bolo zistené, že spotrebiteľka si dňa 

17.01.2020 z internetovej stránky https://bayshop.sk zakúpila tovar (pánske 

polo tričko Pierre Cardin XL, pánske Sweat shirt Fusion V Neck, pánske polo 

tričko Pierre Cardin XL), ktorý spotrebiteľka prevzala dňa 28.01.2020. 

Spotrebiteľka dňa 10.02.2020 zaslala predávajúcemu odstúpenie od zmluvy 

spolu s výrobkami. Podľa sledovania poštovej zásielky predávajúci výrobky 

prevzal dňa 13.02.2020. Predávajúci spotrebiteľovi v zákonom stanovenej 

lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

nevrátil sumu zaplatenú za objednaný tovar, 

 prešetrením podnetu č. 664/2020 bolo zistené, že spotrebiteľka si dňa 

04.09.2020 z internetovej stránky https://bayshop.sk zakúpila tovar (pánska 

zimná bunda SoulCal 2 Zip Bubble) v hodnote 63,04 €. Spotrebiteľka dňa 

19.09.2020 zaslala predávajúcemu odstúpenie od zmluvy spolu s výrobkom. 

Podľa sledovania poštovej zásielky predávajúci výrobok prevzal dňa 

23.09.2020. Predávajúci spotrebiteľovi v zákonom stanovenej lehote do 14 

dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy nevrátil sumu 

zaplatenú za objednaný tovar, 

 

 

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

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

 

p o k u t u 
 

vo výške: 1 000 € (slovom: jedentisíc eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00920220. 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 09.12.2020 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 

23, Trnava zameraná na prešetrenie podnetov spotrebiteľov č. 152/2020 a č. 664/2020 a na 

posúdenie súladu všeobecných obchodných podmienok so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

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, zákona č. 

102/2014 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení 

zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len zákon 

č. 22/2004 Z.z.), pričom bolo zistené, že účastník konania vykonával zásielkový predaj na 

základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení elektronickou 

komunikačnou sieťou, formou e-shopu na webovej stránke https://bayshop.sk. 

 

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

predávajúceho https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 bolo v časti Obchodné podmienky, bod 

Vrátenie tovaru uvedené: „Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia 

tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, nenosený s 

vysačkami...“ Uvedeným znením obchodných podmienok predávajúci v rozpore zo 

zákonom o ochrane spotrebiteľa ukladá spotrebiteľovi povinnosť pri odstúpení od zmluvy 

vrátiť tovar v neporušenom obale bez právneho dôvodu, keďže zákon nezakazuje 

spotrebiteľovi tovar vyskúšať, t.j. rozbaliť obal výrobku, odskúšať funkcie výrobku, teda 

použiť ho spôsobom potrebným na zistenie jeho vlastností a funkčností tak, ako v kamennej 

predajni a následne využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Kontrolou internetovej stránky http://bayshop.sk dňa 19.10.2020 bolo zistené, že 

poskytovateľ služieb na internetovej stránke neposkytuje informácie o adrese elektronickej 

pošty. 

 

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

príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť adresu elektronickej pošty a 

telefónne číslo. 

 

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. c) zákona č. 22/2004 Z.z., ktorý mu ako 

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

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

elektronickom zariadení poskytnúť adresu elektronickej pošty a telefónne číslo). 

 

Účastník konania na internetovej stránke http://bayshop.sk dňa 19.10.2020 a 20.10.2020 

neuvádzal hlavné vlastnosti tovaru, spôsob údržby a materiálové zloženie v kodifikovanej 

podobe štátneho jazyka (Dámske tričko Juicy Logo Rainbow Tee á 21,12 €, pri výrobku boli 

uvedené nasledovné informácie: Women\´s T-shirt, Box fit, Cropped, Crew neck, Raw 

hems, Super soft fabrics, Lightweight, 58% Cotton/ 42% Polyester, Machine washable at 30 

degrees, Keep away from fire; Pánske basketalové tenisky zn. Under Armour á 118,78 €, pri 

výrobku boli uvedené nasledovné informácie: Basketball shoes, Lace-up fastening, Padding, 

EVA sockliner, Micro G foam midsole, Laterial TPU plate, Anatomical outsole, Breathable, 

Fexible, TPU films layers, PU coated mesh, Under Armour branding; Pánske športové tričko 

zn. Bjorn Borg á 24,64 €, pri výrobku boli uvedené nasledovné informácie: The look is 

completed with Bjorn Borg branding, Men\´s T shirt, Ribbed Crew Neck, Short Sleeves, 

Elasticated Trims, Printed Logo, Bjorn Borg Branding, 100% bavlna, Maschine Washable 

at 40 Degrees, Keep Away From Fire, For our full range of All Clothing; Pánske nohavice 

Eastern Mountain Sports Camp Cargo Zip Off á 36,28 €, pri výrobku boli uvedené 

nasledovné informácie: Trousers, Zip fly, Press-stud fastening, Buckle belt, 2 open pockets, 

2 rear pockets, 2 leg pockets, Convertible lenght, Zipped ankle cuffs, Lightweight, Abrasion 

resistant, DWR, EMS branding, 100% nylon, Maschine washable; Detská mikina s 

kapucňou zn. Lonsdale á 13,86 €, pri výrobku boli uvedené nasledovné informácie: Hoodie, 

Full zip fastening, long sleeves, Ribbed trims, Hooded, 2 pockets, Lightweight, Signature 
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logo, Lonsdale branding, Wash according to care label, Keep away from fire). Uvedeným 

konaním účastník konania porušil § 3 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 hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu 

primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. 

 

Účastník konania na internetovej stránke https://bayshop.sk ku dňu 19.10.2020 

spotrebiteľovi neposkytuje informácie o adrese elektronickej pošty. Uvedeným konaním 

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

povinnosť pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

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

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

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

ich má. 

 

Ďalej bolo zistené, že účastník konania nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na 

odstúpenie od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach zverejnených na internetovej 

stránke predávajúceho https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 v časti Obchodné podmienky, bod 

Vrátenie tovaru bolo uvedené: „Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa 

prevzatia tovaru. Napíšte nám odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, 

nenosený s vysačkami....“ Uvedené  je v rozpore so zákonom č. 102/2014 Z.z., na základe 

ktorého je spotrebiteľ 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 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) 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 aj bez uvedenia 

dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo 
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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. 

 

Taktiež bolo zistené, že účastník konania nepravdivo informoval spotrebiteľa o lehote na 

vrátenie všetkých platieb pri odstúpení od zmluvy, nakoľko v obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke https://bayshop.sk dňa 19.10.2020 v časti: 

 Obchodné podmienky, Podmienky predaja bod Vrátenie tovaru bolo uvedené: 

„Tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Napíšte nám 

odstúpenie od zmluvy a vráťte tovar v neporušenom obale, nenosený s vysačkami. Po 

spracovaní požiadavky vám bude vrátená platba na účet, do 28 dní.“, 

 Vrátenie, bod postup pri vrátení tovaru / odstúpení od zmluvy bolo uvedené: „Ako 

zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 14 kalendárnych dní odo 

dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto 

lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám 

bude vrátená zaplatená suma do 15 dní.“ 

 

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. 

 

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). 

 

Prešetrením podnetu č. 152/2020 bolo zistené, že spotrebiteľka si dňa 17.01.2020 z 

internetovej stránky https://bayshop.sk zakúpila tovar (pánske polo tričko Pierre Cardin XL, 

pánske Sweat shirt Fusion V Neck, pánske polo tričko Pierre Cardin XL), ktorý spotrebiteľka 

prevzala dňa 28.01.2020.Spotrebiteľka dňa 10.02.2020 zaslala predávajúcemu odstúpenie 

od zmluvy spolu s výrobkami. Podľa sledovania poštovej zásielky predávajúci výrobky 

prevzal dňa 13.02.2020. Predávajúci spotrebiteľke v zákonom stanovenej lehote do 14 dní 

odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy nevrátil sumu zaplatenú za objednaný 

tovar. 

 

Prešetrením podnetu č. 664/2020 bolo zistené, že spotrebiteľka si dňa 04.09.2020 z 

internetovej stránky https://bayshop.sk zakúpila tovar (pánska zimná bunda SoulCal 2 Zip 

Bubble) v hodnote 63,04 €. Spotrebiteľka dňa 19.09.2020 zaslala predávajúcemu odstúpenie 

od zmluvy spolu s výrobkom. Podľa sledovania poštovej zásielky predávajúci výrobok 

prevzal dňa 23.09.2020. Predávajúci spotrebiteľke v zákonom stanovenej lehote do 14 dní 

odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy nevrátil sumu zaplatenú za objednaný 

tovar, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. 
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Uvedeným konaním účastník konania porušil § 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 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. 

 

Kontrolou internetovej stránky https://bayshop.skdňa 19.10.2020 bolo zároveň zistené, že v 

časti Obchodné podmienky bolo uvedené: „Sťažnosť môžete podať prostredníctvom 

platformy riešenia sporov on-line (RSO) na tejto stránke.“, pričom po kliknutí na daný odkaz 

neboli spotrebiteľovi poskytnuté žiadne informácie týkajúce sa riešenia sporov. 

 

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. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 09.12.2020, ktorý bol 

spoločnosti Fotohunt, s.r.o., Bratislavská 70, 921 01 Piešťany, IČO: 47 131 101 zaslaný 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk dňa 23.12.2020. 

Kontrolovaná osoba inšpekčný záznam neprevzala v odbernej lehote, dňa 08.01.2021 došlo 

k uplynutiu úložnej lehoty s fikciou doručovania. 

 

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 09.03.2021 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 28.03.2021, nakoľko 

došlo k uplynutiu úložnej lehoty rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia. 

 

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej 

schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-

Governmente), orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky 

podľa tohto zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa 

rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná 

lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak 

osobitný predpis neustanovuje inú lehotu. 
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Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán 

verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou 

uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

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

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

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

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. 

 

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

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

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 výrobky a 

služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, 

ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a 

sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri 

porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

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,  

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému 

prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, 

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

predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, 

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, 



 10 

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

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

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

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 

a)prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 

b)uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 

c)uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

 

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

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

 

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. 

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania dňa 19.10.2020 na 

internetovej stránke https://bayshop.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 neposkytol spotrebiteľovi správne informácie v zmysle 

zákona č. 102/2014 Z.z. 

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

Z.z. 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. 

https://bayshop.sk/
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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 nevytvára 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; 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 hlavné vlastnosti tovaru, 

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie 

tovaru predávajúcemu a poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo 

služby podľa osobitného predpisu, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi telefónne 

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

najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, 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 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; 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 možnosti 

a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. 

 

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

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

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

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

ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na informácie, vzhľadom na zistené 

nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. 

 

Správny orgán pri rozhodovaní o uložení pokuty prihliadol na skutočnosť, že upieraním 

spotrebiteľovi práva podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to práva na informácie v 
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zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona, účastník konania porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo 

zákona o ochrane spotrebiteľa. Následkom tohto konania boli porušené práva spotrebiteľa 

chránené dotknutým ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

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 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 bolo prihliadnuté najmä na závažnosť porušenia zákazu, čas ich 

trvania a škodlivé následky. Bolo potrebné prihliadnuť k tej skutočnosti, že porušenie 

zákazov predávajúceho treba považovať za závažný zásah do práv spotrebiteľa, najmä do 

jeho práva na úplné, presné a jasné informácie o povinnostiach predávajúceho a právnych 

nárokoch spotrebiteľa stanovených právnou úpravou. 

 

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. 

 

Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. sa horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 

zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie 

ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty. 
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Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. prihliadnuté na 

závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru 

hroziacej alebo spôsobenej ujmy.  

 

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

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

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

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

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

 

Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu 

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

o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné 

zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. 

 

Správny orgán 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 analogiamlegis). 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 č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

Číslo: P/D/0010/02/2021 Dňa: 05.05.2021 

  
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, § 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 
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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:  MPP Slovakia, s.r.o.  

sídlo:  Inovecká 10, Hlohovec 920 01 

IČO:  46 111 123  

 

na základe kontroly vykonanej dňa 11.01.2021 a 27.01.2021 v sídle Inšpektorátu SOI so 

sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava zameranú na posúdenie súladu 

všeobecných obchodných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na 

prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 713/2020, 

 

pre porušenie: 

 

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

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

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Zodpovednosť za vady 

– reklamačné konanie bod 5 bolo uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy 

je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane 

dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.  v originálnom 

obale vo forme poistenej zásielky na adresu spoločnosti predávajúceho.“, 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Ceny a dodacie 

podmienky bod 6 bolo uvedené: „Potvrdením objednávky sa obe strany dohodli, že 

ak kupujúci nevyzdvihne ním objednaný tovar, predávajúci si účtuje jednorazový 

poplatok za vzniknuté náklady vo výške 15,- Eur. V prípade, že náklady 

predávajúceho prevyšujú túto sumu predávajúci si bude účtovať celú vzniknutú 

škodu.“; 

 

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

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

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

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

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

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

v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., podľa ktorého 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, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že:  
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a. vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy v bode 4 bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí 

predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom 

obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú 

kúpnu cenu za vrátený tovar okamžite, najneskôr však v lehote do 15 dní od 

doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 

bezhotovostným prevodom na účet kupujúcemu určený kupujúcim.“, 

b. vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy v bode 5 bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí 

predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti 

predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 

457 stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia 

tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený 

kupujúcim.“; 

 

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

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

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

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o 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.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 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; 

 

l) 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; spotrebiteľ môže uplatniť právo 

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

alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá 

ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí 

akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho 

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

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

ktorý mu odovzdal predávajúci v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 8 

ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z – vo všeobecných obchodných podmienkach 

zverejnených na internetovej stránke www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bod 2 bolo uvedené: „Odstúpenie od zmluvy musí 

kupujúci urobiť písomnou formou.“; 
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m) pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na 

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

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa 

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

odstúpenie od zmluvy; spotrebiteľ 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 v zmysle § 3 ods. 

1 písm. h) v nadväznosti na § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.: 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bod 3 

bolo uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť 

predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 

záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.“, 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Zodpovednosť za vady – reklamačné 

konanie bod 5 bolo uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný 

doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, 

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

zásielky na adresu spoločnosti predávajúceho.“; 

 

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

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

pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie 

podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia 

musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením 

„objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou 

formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa 

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

internetovej stránky www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 bolo zistené, že 

predávajúci neinformuje spotrebiteľa o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť 

zaplatiť cenu; tlačidlo pre odoslanie objednávky nie je ľahko a čitateľným spôsobom 

označené jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie 

objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu; spotrebiteľ pre odoslanie objednávky 

stláča tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“; 

 

o) bol porušený zákaz predávajúceho 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 – prešetrením podnetu 

spotrebiteľky Ing. D.T., zaevidovaného pod č. 713/2020 bolo zistené, že 

spotrebiteľka si z internetovej stránky www.zlavypokope.sk dňa 22.10.2020 

objednala tovar v celkovej hodnote 14,49 € -  LMV – autovysávač 12V v cene 4,99 
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€, držiak na okuliare (nielen) do auta v cene 0,99 €, multifunkčný nožík + LED 

Baterka - 0,01 € (pri objednávke nad 9,99 €) – 5ks v cene 0,01 €, úsporný organizér 

do chladničky 4ks v cene 5,96 €, poštovné 2,50 €. Spotrebiteľke bola účtovaná suma 

0,05 € za 5 ks multifunkčný nožík + LED Baterka á 0,01 € (pri objednávke nad 9,99 

€). Spotrebiteľke bol dodaný iba 1ks multifunkčný nožík + LED Baterka. O 

množstevnom rozdiele spotrebiteľka e-mailom zo dňa 29.10.2020 informovala 

predávajúceho, ktorý sa k rozdielu nevyjadril. Predávajúci na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk ku dňu 03.12.2020 uvádzal informáciu: „Multifunkčný nožík 

10v1  + LED baterka - možno objednať pri objednávke nad 9,99 eura. Samostatne 

nie je možné objednávať.“ Informácia o tom, aké množstvo výrobku je možné 

objednať pri nákupe nad 9,99 €, nebola na internetovej stránke www.zlavypokope.sk 

dňu ku dňu kontroly, t.j. k 03.12.2020 uvedená; 

 

p) bola porušená povinnosť 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 v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. – prešetrením 

podnetu spotrebiteľky Ing. D.T., zaevidovaného pod č. 713/2020, bolo zistené, že 

spotrebiteľka si dňa 22.10.2020 internetovej stránky www.zlavypokope.sk objednala 

tovar. Dňa 26.10.2020 požiadala predávajúceho o výmenu autovysávača za iný 

výrobok – inteligentný náramok, za ktorý predávajúcemu doplatila dňa 26.10.2020 

rozdiel 3,00 €. Tovar prevzala na pošte dňa 29.10.2020. Dňa 02.11.2020 odstúpila 

od zmluvy e-mailom zaslaným na adresu info@zlavypokope.sk a výrobky dňa 

05.11.2020 odoslala poštou (RF423892837SK). Podľa sledovania zásielok 

Slovenskej pošty predávajúci zásielku prevzal dňa 24.11.2020.Predávajúci vrátil 

spotrebiteľke platbu vo výške 14,49 € dňa 15.01.2021, t.j. po lehote 14 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Hodnota vrátených finančných 

prostriedkov bola o hodnotu 3,00 € nižšia ako suma 17,49 €, ktorú spotrebiteľka 

zaplatila spolu s doplatkom 3 € za vymenený výrobok. Vzhľadom k tomu, že 

predávajúci nevrátil spotrebiteľke v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od nej prijal na základe zmluvy alebo v 

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

a poplatkov, 

 

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

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

 

 

p o k u t u 
 

 

 

vo výške:  500 € (slovom: päťsto eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 00100221. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 11.01.2021 a 27.01.2021 bola vykonaná kontrola v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v 

Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava. Predávajúci vykonáva zásielkový predaj na 

základe zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a 

je prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránkewww.zlavypokope.sk. 

 

Kontrola bola zameraná na posúdenie súladu všeobecných obchodných podmienok so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a prešetrenie podnetu č. 713/2020 v zmysle 

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. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len zákon 

č. 22/2004 Z.z.) 

 

Kontrola bola zahájená dňa 02.12.2020 zdokumentovaním informácií v sekcii všeobecné 

obchodné podmienky a kontakty, ktoré boli následne posúdené z hľadiska ich súladu s 

právnymi predpismi a bola ukončená dňa 11.01.2021 spísaním inšpekčného záznamu 

z vykonanej kontroly. 

 

Za účelom preverenia funkčnosti internetového obchodu www.zlavypokope.sk bola dňa 

03.12.2020 pod fiktívnou identitou (J.J., e-mail: ...........@gmail.com) vykonaná objednávka 

1 druhu výrobku Aróma difuzér - zvlhčovač vzduchu s LED svetlom v hodnote 16,99 €. 

 

Pri výrobku sa nachádzal jeho popis a informácie o výrobku. Po pridaní tovaru do košíka sa 

v časti Nákupný košík zobrazila cena za výrobok a jeho množstvo. Po kliknutí na tlačidlo 

„Pokračovať v objednávke“ boli vyplnené fakturačné údaje, spôsob platby bankovým 

prevodom v sume 2,00 € a políčko, ktorým spotrebiteľ začiarkol súhlas so všeobecnými 

obchodnými podmienkami. Po kliknutí na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ bola 

objednávka úspešne odoslaná. Predávajúci dňa 03.12.2020 e-mailom potvrdil objednávku 

pod číslom 20000201 a zaslal inštrukcie k jej zaplatení prevodom na účet. Po potvrdení 

objednávky inšpektori SOI predávajúceho kontaktovali e-mailom, ktorý mu bol zaslaný na 

e-mailovú adresu info@zlavypokope.sk, v ktorom ho oboznámili o vykonaní kontroly 

internetovej stránky www.zlavypokope.sk a zároveň ho informovali, že objednávku č. 

20000201 zo dňa 03.12.2020 stornujú. Dňa 04.12.2020 predávajúci e-mailom potvrdil 

stornovanie objednávky č. 20000201. 

 

Kontrolou bolo zistené, že: 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Zodpovednosť za vady – 

reklamačné konanie bod 5 bolo uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je 

povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, 

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

poistenej zásielky na adresu spoločnosti predávajúceho.“, 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Ceny a dodacie podmienky 

bod 6 bolo uvedené: „Potvrdením objednávky sa obe strany dohodli, že ak kupujúci 

nevyzdvihne ním objednaný tovar, predávajúci si účtuje jednorazový poplatok za 

mailto:info@zlavypokope.sk
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vzniknuté náklady vo výške 15,- Eur. V prípade, že náklady predávajúceho prevyšujú túto 

sumu predávajúci si bude účtovať celú vzniknutú škodu.“ 

 

Uvedeným znením obchodných podmienok predávajúci v rozpore zo zákonom o ochrane 

spotrebiteľa ukladá spotrebiteľovi povinnosť pri odstúpení od zmluvy vrátiť tovar v 

neporušenom obale bez právneho dôvodu, keďže zákon nezakazuje spotrebiteľovi tovar 

vyskúšať, t.j. rozbaliť obal výrobku, odskúšať funkcie výrobku, teda použiť ho spôsobom 

potrebným na zistenie jeho vlastností a funkčností tak, ako v kamennej predajni a následne 

využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 

ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Taktiež bolo zistené, že: 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy v bode 4 bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí 

predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom 

obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú 

kúpnu cenu za vrátený tovar okamžite, najneskôr však v lehote do 15 dní od doručenia 

odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným 

prevodom na účet kupujúcemu určený kupujúcim.“; 

 vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

predávajúceho www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej 

zmluvy v bode 5 bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí 

predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci 

kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 stavu v lehote 

do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu 

bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.“ 

 

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. 

 

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). 

 

Kontrolou internetovej stránky www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 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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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. 

 

Vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bod 2 bolo 

uvedené: „Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.“ 

 

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; v 

nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z, v zmysle ktorého spotrebiteľ môže 

uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe 

alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na 

uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne 

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len 

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“); spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3. 

 

Vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bod 3 bolo 

uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar 

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

a pod. a v originálnom obale.“ 

 

Vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na internetovej stránke 

www.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 v časti Zodpovednosť za vady – reklamačné konanie 

bod 5 bolo uvedené: „Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť 

predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného 

listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu 

spoločnosti predávajúceho.“ 

 

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; v 

nadväznosti na § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého je spotrebiteľ povinný 

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

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak 
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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.zlavypokope.sk dňa 02.12.2020 bolo zistené, že 

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

cenu; tlačidlo pre odoslanie objednávky nie je ľahko a čitateľným spôsobom označené 

jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa 

povinnosť zaplatiť cenu; spotrebiteľ pre odoslanie objednávky stláča tlačidlo „ODOSLAŤ 

OBJEDNÁVKU“. 

 

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. 

 

Inšpekčný záznam z kontroly vykonanej dňa 11.01.2021 bol kontrolovanej osobe zaslaný 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk dňa 20.01.2021. 

Kontrolovaná osoba inšpekčný záznam neprevzala v odbernej lehote, dňa 05.02.2021 došlo 

k vypršaniu úložnej lehoty s fikciou doručovania. 

 

Dňa 27.01.2021 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI kontrolu, ktorá bola zahájená dňa 

03.12.2020 zdokumentovaním ponuky výrobku multifunkčný nožík + LED Baterka za cenu 

0,01 € pri nákupe nad 9,99 € a ponukou inteligentných smart náramkov a následným 

zaslaním požiadaviek na doručenie dokladov dňa 07.12.2020 a dňa 11.01.2021 a bola 

ukončená dňa 27.01.2021 spísaním inšpekčného záznamu z vykonanej kontroly.  

 

Prešetrením podnetu spotrebiteľky Ing. D.T., zaevidovaného pod č. 713/2020 bolo zistené, 

že spotrebiteľka si z internetovej stránky www.zlavypokope.sk dňa 22.10.2020 objednala 

tovar v celkovej hodnote 14,49 € -  LMV – autovysávač 12V v cene 4,99 €, držiak na okuliare 

(nielen) do auta v cene 0,99 €, multifunkčný nožík + LED Baterka - 0,01 € (pri objednávke 

nad 9,99 €) – 5ks v cene 0,01 €, úsporný organizér do chladničky 4ks v cene 5,96 €, poštovné 

2,50 €. Spotrebiteľke bola účtovaná suma 0,05 € za 5 ks multifunkčný nožík + LED Baterka 

á 0,01 € (pri objednávke nad 9,99 €). Spotrebiteľke bol dodaný iba 1ks multifunkčný nožík 

+ LED Baterka. O množstevnom rozdiele spotrebiteľka e-mailom zo dňa 29.10.2020 

informovala predávajúceho, ktorý sa k rozdielu nevyjadril. Predávajúci na internetovej 

stránke www.zlavypokope.sk ku dňu 03.12.2020 uvádzal informáciu: „Multifunkčný nožík 

10v1  + LED baterka - možno objednať pri objednávke nad 9,99 eura. Samostatne nie je 

možné objednávať.“ Informácia o tom, aké množstvo výrobku je možné objednať pri nákupe 

nad 9,99 €, nebola na internetovej stránke www.zlavypokope.sk dňu ku dňu kontroly, t.j. k 

03.12.2020 uvedená.  

 

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, 
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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 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. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, že informácia o tom, 

aké množstvo výrobku je možné objednať pri nákupe nad 9,99 €, nebola na internetovej 

stránke predávajúceho uvedená. 

 

Prešetrením podnetu spotrebiteľky Ing. D.T., zaevidovaného pod č. 713/2020, bolo zistené, 

že spotrebiteľka si dňa 22.10.2020 internetovej stránky www.zlavypokope.sk objednala 

tovar. Dňa 26.10.2020 požiadala predávajúceho o výmenu autovysávača za iný výrobok – 

inteligentný náramok, za ktorý predávajúcemu doplatila dňa 26.10.2020 rozdiel 3,00 €. 

Tovar prevzala na pošte dňa 29.10.2020. Dňa 02.11.2020 odstúpila od zmluvy e-mailom 

zaslaným na adresu info@zlavypokope.sk a výrobky dňa 05.11.2020 odoslala poštou 

(RF423892837SK). Podľa sledovania zásielok Slovenskej pošty predávajúci zásielku 

prevzal dňa 24.11.2020. Predávajúci vrátil spotrebiteľke platbu vo výške 14,49 € dňa 
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15.01.2021, t.j. po lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

Hodnota vrátených finančných prostriedkov bola o hodnotu 3,00 € nižšia ako suma 17,49 €, 

ktorú spotrebiteľka zaplatila spolu s doplatkom 3 € za vymenený výrobok. Vzhľadom k 

tomu, že predávajúci nevrátil spotrebiteľke v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od nej prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti 

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

 

Uvedením konaním bola porušená povinnosť v ustanovení § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 

Z.z., v zmysle ktorého 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. 

 

Inšpekčný záznam z kontroly vykonanej dňa 27.01.2021 bol kontrolovanej osobe zaslaný 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk dňa 10.02.2021. 

Kontrolovaná osoba inšpekčný záznam neprevzala v odbernej lehote, dňa 26.02.2021 došlo 

k vypršaniu úložnej lehoty s fikciou doručovania. 

 

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 18.03.2021 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 07.04.2021, nakoľko došlo 

k uplynutiu úložnej lehoty rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia. 

 

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej 

schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak nemožno doručiť písomnosť 

právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú 

v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je 

správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej 

zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, 

sa o tom nedozvie. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente, orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon 

verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie 

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota 

je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný 

predpis neustanovuje inú lehotu. 

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán 

verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými 
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na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 

Vo vyjadrení doručenom dňa 18.01.2021 konateľ účastníka konania uvádza, že 

spotrebiteľka, ktorá si objednala vysávač nevrátila tovar kompletný, pričom e-mailom bola 

požiadaná o zaslanie vysávača, avšak do dňa podania vyjadrenia nebol zaslaný, a rovnako 

nebolo doručené akékoľvek vyjadrenie. Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na predsviatočnú 

dobu sa na vec pozabudlo. Konateľ účastníka konania zdôrazňuje, že nikdy nemal záujem 

niekoho poškodiť, o čom svedčí aj obrovské množstvo darčekov, ktoré rozdal. Zároveň 

poukazuje na to, že spotrebiteľke boli všetky prostriedky vrátené napriek tomu, že nevrátila 

komplet objednávku. 

 

Vo vyjadrení doručenom dňa 24.03.2021 konateľ účastníka konania opätovne uvádza vyššie 

uvedené skutočnosti.  

 

Vo vyjadrení doručenom dňa 22.04.2021 konateľ účastníka konania uvádza, že objednávku 

vykonanú inšpektormi SOI považuje za nevykonanú, nakoľko internetová stránka bola od 

novembra roku 2020 pozastavená z dôvodu úmrtia jediného pracovníka, ktorý predmetnú 

stránku spravoval a do dňa podania tohto vyjadrenia sa nebolo možné dostať k rozhraniu 

stránky. Konateľ účastníka konania uvádza, že aj keď by si niekto vytvoril na stránke 

objednávku tovar mu nebude zaslaný. Záverom účastník konania uvádza, že nie len 

zákazníkom posiela darčeky. 

 

K tomu správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov vrátením platby 

spotrebiteľke hodnotí pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje 

účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné 

odstránenie nedostatkov je v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou 

účastníka konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené 

porušenie zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený 

v čase kontroly.  

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvody vzniku nedostatkov hodnotí 

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

skutočnosti nemajú vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane 

spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase 

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

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

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

nepreukazuje úmysel v konaní.  

 

Správny orgán zároveň považuje za potrebné poukázať na to, že inšpektorom SOI 

v postavení anonymného spotrebiteľa bolo umožnené riadne vykonať objednávku 

v internetovom obchode predávajúceho a následne bolo predávajúcim zaslané potvrdenie 

objednávky spolu s inštrukciami k jej zaplateniu. Vyjadrenie účastníka konania považuje 

správny orgán za účelové, nakoľko až po oboznámení predávajúceho o vykonaní 

kontrolného nákupu pod utajenou identitou inšpektormi SOI a zadokumentovaní 

obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránky www.zlavypokope.sk, ktoré 

mali byť predmetom posúdenia z hľadiska dodržiavania ich súladu s platnými právnymi 

predpismi predávajúci uviedol, že portál je v prípravnej fáze, napriek tomu, že sa jedná 

http://www.zlavypokope.sk/
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o riadny internetový predaj, čo dokazuje aj samotný podnet spotrebiteľky. Vzhľadom na 

uvedené, považuje správny orgán vyjadrenia účastníka konania za bezpredmetné. 

 

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. 

 

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

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. 

 

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

služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, 

ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a 

sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri 

porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. 

 

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 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. 

 

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

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

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

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa 
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a)prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, 

b)uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 

c)uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

 

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

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

 

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

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

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

odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 

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

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

odovzdal predávajúci. 

 

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. 

 

Vyššie uvedené obchodné podmienky uvádzal účastník konania dňa 02.12.2021 na 

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

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

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

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

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

že účastník konania ukladal spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, upieral 

spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských 

zmluvách, neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na internetovej stránke správne 

informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. a v zákonom stanovenej lehote nevrátil 

spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal 

 

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 



 27 

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; 

povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 

objednávky spotrebiteľa, 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; oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu 

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na 

svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom 

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

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

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

spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3; spotrebiteľ môže 

uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe 

alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na 

uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne 

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len 

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“); spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od 

zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci; oznámiť spotrebiteľovi 

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

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo 

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

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

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

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

lehoty; povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, 

že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky 

potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle 
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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; 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 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. 

 

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

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

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

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

ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na 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 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 bolo prihliadnuté najmä na závažnosť porušenia zákazu, čas ich 

trvania a škodlivé následky. Bolo potrebné prihliadnuť k tej skutočnosti, že porušenie 

zákazov predávajúceho treba považovať za závažný zásah do práv spotrebiteľa, najmä do 

jeho práva na úplné, presné a jasné informácie o povinnostiach predávajúceho a právnych 

nárokoch spotrebiteľa stanovených právnou úpravou. 

 

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

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

v dôsledku čoho porušenie povinností sa javí o to závažnejšie.  

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

poruší povinnosť podľa § 9 ods. 1 zákona. 

 

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. a) zákona č. 102/2014 Z.z. orgán dohľadu predávajúcemu uloží 

pokutu od 300 do 16 500 eur, ak porušil povinnosť podľa § 9 ods. 1. 

 

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. 

 

Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. sa horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2 

zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie 

ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty. 

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 15 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. prihliadnuté na 

závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru 

hroziacej alebo spôsobenej ujmy.  

 

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

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

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

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

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

nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného 

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

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

v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

Správny orgán 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 
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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 č. 250/2007 Z. z. 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.  

 

 

 

 

 

 
 


