
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: W/0069/02/2022 Dňa: 28.07.2022 

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

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

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

ochrany spotrebiteľa a § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek 

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 neskorších 

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno: BEST 88 s. r. o.  

sídlo: Stará Vajnorská 12627/6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 

IČO:  52 313 875  

 

na základe kontroly vykonanej dňa 18.02.2022 v prevádzkarni Čínsky obchod, Námestie 

slobody 3002, Sereď a dňa 16.03.2022 v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj bez prítomnosti účastníka konania, 

 

pre porušenie zákazu uloženého distribútorovi: 

 

a) sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo 

je na hračke umiestnené nesprávne v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 78/2012 

Z.z. o bezpečnosti hračiek 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 neskorších predpisov, nakoľko bolo zistené, že na 5 

druhoch výrobkov (7 ks Hračka: Svietiaca tyč - koník, ITEM NO: 923569, á 1,50 €; 

12 ks plastové loptičky s hrotmi, Flashing Ball, rôzne farby, á 1,20 €; 9 ks plastové 

loptičky s očami, Fluffy Ball, rôzne farby, á 1,50 €; 10 ks plastové loptičky, Puffer 

Ball, rôzne farby, á 1,50 €; 10 ks plastové loptičky v tvare vírusu, Fuffy Ball, rôzne 

farby, á 1,50 €) v celkovej hodnote 68,40 € nebolo umiestnené označenie CE; 

 

b) povinnosti distribútora poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 

dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na 

trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v 

štátnom jazyku v zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti 

hračiek 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 neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa 18.02.2022 neboli 

inšpektorom SOI predložené nadobúdacie doklady a ES vyhlásenie o zhode k 6 

druhom výrobkov v celkovej hodnote 82,80 €, uvedeným v inšpekčnom zázname (7 

ks Hračka: Svietiaca tyč - koník, ITEM NO: 923569, á 1,50 €/ks, 12 ks plastové 

loptičky s hrotmi, Flashing Ball, rôzne farby, á 1,20 €/ks, 9 ks plastové loptičky s 

očami, Fluffy Ball, rôzne farby, á 1,50 €/ks, 10 ks plastové loptičky, Puffer Ball, 

rôzne farby, á 1,50 €/ks, 10 ks plastové loptičky v tvare vírusu, Fuffy Ball, rôzne 

farby, á 1,50 €/ks, 12 ks plastové loptičky, Flashing Spiky Ball, rôzne farby, á 1,20 

€/ks), bola kontrolovaná osoba vyzvaná, aby v termíne do 25.02.2022 doručila 
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nadobúdacie doklady ku kontrolovaným hračkám s nedostatkami s presnou 

konkretizáciou a vyznačením v nadobúdacom doklade, ES vyhlásenie o zhode a 

protokoly o skúškach v štátnom jazyku.  Na základe výzvy orgánu dohľadu 

požadované doklady k predmetným výrobkom uvedeným v inšpekčnom zázname zo 

dňa 18.02.2022 neboli na adresu Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský 

kraj doručené ani do dňa vykonania následnej kontroly, t.j. do 16.03.2022. 

Kontrolovaná osoba pri kontrolách vykonaných dňa 18.02.2022 a 16.03.2022 

nepreukázala orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie 

zhody uvedených hračiek, 

 

podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek 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 neskorších predpisov 

 

 

p o k u t u 
 

vo výške:  1 400 € (slovom: tisícštyristo 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: 00690221. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 18.02.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v zmysle 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, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 78/2012 Z.z. 

o bezpečnosti hračiek 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 neskorších predpisov (ďalej len zákon o bezpečnosti hračiek) v prevádzkarni Čínsky 

obchod, Námestie slobody 3002, Sereď a dňa 16.03.2022 v sídle Inšpektorátu SOI so sídlom 

v Trnave pre Trnavský kraj bez prítomnosti účastníka konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa dňa 18.02.2022 bolo zistené, 

že na 5 druhoch výrobkov (7 ks Hračka: Svietiaca tyč - koník, ITEM NO: 923569, á 1,50 €; 

12 ks plastové loptičky s hrotmi, Flashing Ball, rôzne farby, á 1,20 €; 9 ks plastové loptičky 

s očami, Fluffy Ball, rôzne farby, á 1,50 €; 10 ks plastové loptičky, Puffer Ball, rôzne farby, 

á 1,50 €; 10 ks plastové loptičky v tvare vírusu, Fuffy Ball, rôzne farby, á 1,50 €) v celkovej 

hodnote 68,40 € nebolo umiestnené označenie CE. Vykonanou kontrolou boli zistené 

nedostatky na 6 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 82,80 €, avšak vzhľadom k tomu, že 

nedostatok týkajúci sa chýbajúceho označenia CE pri výrobku - 12 ks plastové loptičky, 

Flashing Spiky Ball, rôzne farby, á 1,20 €/ks, uvedenom pod poradovým číslom 6. 

v inšpekčnom zázname, nebol jednoznačne zaznamenaný, uvedený výrobok nebol zahrnutý 

do predmetného správneho konania v časti porušenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

o bezpečnosti hračiek. 
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Uvedeným konaním účastník konania ako distribútor porušil § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktorý mu zakazuje sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne. 

 

Pri kontrole vykonanej dňa 18.02.2022 neboli inšpektorom SOI predložené nadobúdacie 

doklady a ES vyhlásenie o zhode k 6 druhom výrobkov v celkovej hodnote 82,80 € 

uvedeným v inšpekčnom zázname (7 ks Hračka: Svietiaca tyč - koník, ITEM NO: 923569, 

á 1,50 €/ks, 12 ks plastové loptičky s hrotmi, Flashing Ball, rôzne farby, á 1,20 €/ks, 9 ks 

plastové loptičky s očami, Fluffy Ball, rôzne farby, á 1,50 €/ks, 10 ks plastové loptičky, 

Puffer Ball, rôzne farby, á 1,50 €/ks, 10 ks plastové loptičky v tvare vírusu, Fuffy Ball, rôzne 

farby, á 1,50 €/ks, 12 ks plastové loptičky, Flashing Spiky Ball, rôzne farby, á 1,20 €/ks), 

bola kontrolovaná osoba vyzvaná, aby v termíne do 25.02.2022 doručila nadobúdacie 

doklady ku kontrolovaným hračkám s nedostatkami s presnou konkretizáciou a vyznačením 

v nadobúdacom doklade, ES vyhlásenie o zhode a protokoly o skúškach v štátnom jazyku.  

Na základe výzvy orgánu dohľadu požadované doklady k predmetným výrobkom uvedeným 

v inšpekčnom zázname zo dňa 18.02.2022 neboli na adresu Inšpektorátu SOI so sídlom v 

Trnave pre Trnavský kraj doručené ani do dňa vykonania následnej kontroly, t.j. do 

16.03.2022. Kontrolovaná osoba pri kontrolách vykonaných dňa 18.02.2022 a 16.03.2022 

nepreukázala orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody 

uvedených hračiek. 

 

V zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek distribútor je povinný poskytnúť 

na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v 

ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie 

zhody hračky v štátnom jazyku. 

 

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

82,80 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich ďalší 

predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 18.02.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Námestie slobody 3002, Sereď, prevzal predavač účastníka 

konania, ktorý bol prítomný pri kontrole a v inšpekčnom zázname zo dňa 16.03.2022, ktorý 

bol účastníkovi konania zaslaný prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk dňa 17.03.2022. Účastník konania inšpekčný záznam neprevzal v úložnej 

lehote, dňa 02.04.2022 došlo k uplynutiu úložnej lehoty rozhodnutia do vlastných rúk s 

fikciou doručovania. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o bezpečnosti hračiek 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

17.05.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o bezpečnosti hračiek, ktoré účastník konania prevzal dňa 03.06.2022, 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. 
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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 na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, 

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

 

Listom zo dňa 27.06.2022 bol účastník konania v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní správnym orgánom upovedomený, že vzhľadom na povahu veci 

a potrebu náležitého posúdenia skutkového stavu nebolo možné rozhodnúť vo veci do 30 

dní od začatia predmetného správneho konania, pričom vo veci bude vydané rozhodnutie 

najneskôr do dňa 02.08.2022.  

 

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

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

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 18.02.2022 predavač účastníka konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že prijal nápravné opatrenia.  

 

E-mailom zo dňa 08.03.2022 bol doručený dokument s názvom „Best all.PDF“ v anglickom 

jazyku. 

  

K uvedenému správny orgán uvádza, že nadobúdacie doklady ku kontrolovaným hračkám s 

nedostatkami s presnou konkretizáciou a vyznačením v nadobúdacom doklade, ES 

vyhlásenie o zhode a protokoly o skúškach v štátnom jazyku, ktoré boli na základe výzvy 

orgánom dohľadu žiadané, neboli účastníkom konania doručené. Správny orgán poukazuje 

na to, že doručený dokument bol vypracovaný subjektom Bureau Veritas Shnezhen Co., 

Ltd., Dongguan Branch, No. 96, Houjie, Guantai Road, Houjlie, Dongguan, Guangdong, 

China pre spoločnosť YIWU TONGLE TOY CO.,LTD, No.:178 Chouyi West Road, Yiting 

Town, Yiwu, Zhejiang, China, pričom uvedené meno a adresa výrobcu sa na kontrolovaných 

hračkách nenachádzali. Správny orgán zároveň považuje za potrebné uviesť, že 

z doručeného dokumentu je zrejmé, že sa jedná o výsledky vykonaného testovania podľa 

„EN71“ na mechanické, fyzikálne vlastnosti, horľavosť a prítomnosť chemických látok vo 

vzorkách výrobkov (hračiek), ktoré sú v dokumente špecifikované, avšak uvedené označenie 

nie je stotožniteľné s označením na hračkách, ktoré boli predmetom vykonanej kontroly, 

nakoľko všetky kontrolované hračky mali označenie šesťciferným číslo (ITEM NO: 923569, 

NO:922951, NO: 926674, NO: 926676, ITEM NO: 925316, NO: 924230), pričom žiadne z 

týchto čísel nie sú v dokumente uvedené ako špecifikácia modelu. Taktiež na poslednej 
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strane dokumentu je fotodokumentácia rôznych druhov mäkkých plastových hračiek, 

rôznych tvarov a veľkostí, ktoré nie sú stotožniteľné s kontrolovanými hračkami. Vzhľadom 

na uvedené správny orgán zaslaný dokument nepovažuje za relevantný k výrobkom, ktoré 

boli predmetom kontroly.  

 

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 § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na skutočnosť, či sa 

jednalo o opakované porušenie zákazu sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke 

umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne a povinnosti distribútora 

poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských 

štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na 

preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku. 

 

Podľa názoru správneho orgánu je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním 

zdravia a majetku spotrebiteľa. Taktiež bola zohľadnená skutočnosť, že sa jednalo o výrobky 

určené pre deti.  

 

Správny orgán poukazuje na to, že povinnosťou účastníka konania ako distribútora bolo 

nesprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na 

hračke umiestnené nesprávne, čo účastník konania porušil. Poškodením spotrebiteľa zo 

strany účastníka konania je už aj samotné zníženie rozsahu spotrebiteľových práv 

priznaných mu zákonom. Účastník konania je povinný po celý čas výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu 

spotrebiteľa, vrátane zákona o bezpečnosti hračiek. Preverenie si úplnosti označenia daných 

výrobkov spadá do výslovnej kompetencie účastníka konania ako distribútora, ktorý je 

povinný pred tým, ako sprístupní hračku na trhu, preveriť si kompletnosť jej označenia, 

vrátane označenia CE, čo v danom prípade účastník konania preukázateľne nesplnil. 

 

V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je účastník konania povinný zabezpečiť, aby ním 

predávaný výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými údajmi. Správny orgán 

má za to, že distribútor si musí overiť, či je hračka označená požadovanými údajmi, t.j. či je 

na hračke umiestnené označenie CE, ktoré na nej umiestňuje výrobca, ak sa postupom 

posudzovania zhody preukáže, že hračka spĺňa bezpečnostné požiadavky zákona. Cieľom a 

zmyslom posudzovania zhody je eliminácia takých výrobkov na jednotnom trhu 

Spoločenstva, ktoré ohrozujú verejný záujem, pričom označeniu výrobku CE musí 

predchádzať aj reálne posúdenie zhody, ktoré má ustanovené pravidlá, a ktoré musia byť 

dodržané. Existuje množstvo hračiek, ktoré v praxi síce na prvý pohľad svoj účel plnia, ale 

nespĺňajú kritériá pre uvedenie výrobku na trh, napr. z dôvodu, že nie sú bezpečné a 

predstavujú závažné riziko. Hračka, na ktorej označenie CE absentuje, nemôže byť 

sprístupnená na trh, nakoľko u nej nie je preukázané, že spĺňa bezpečnostné požiadavky 

zákona. 

 

Správny orgán pri správnej úvahe ohľadne určenia výšky pokuty taktiež prihliadol na 

porušenie povinnosti poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu 

dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu 

potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku. Neposkytnutie relevantných 

dokumentov potrebných na preukázanie zhody hračky možno považovať za závažné 

porušenie povinnosti distribútora, ktorý sprístupnil hračku na trh. Vydanie vyhlásenia o 

zhode vypovedá o tom, že bola posúdená zhoda výrobku, čo je podmienkou pre uvedenie 
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výrobku na trh. Správny orgán opätovne poukazuje na to, že cieľom a zmyslom 

posudzovania zhody je eliminácia takých výrobkov na jednotnom trhu Spoločenstva, ktoré 

ohrozujú verejný záujem, avšak vypracovaniu vyhlásenia o zhode musí predchádzať aj 

reálne posúdenie zhody, ktoré má ustanovené pravidlá a ktoré musia byť dodržané (napr. 

skúšky výrobku). Pokiaľ na výrobku nie je posúdená zhoda, zvyšuje sa riziko ohrozenia 

oprávneného záujmu, t.j. verejného záujmu v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 

zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľov, ochrany životného prostredia a 

bezpečnosti, keďže práve na základe tejto informácie je možné zo strany orgánu dohľadu 

ďalej, v prípade potreby, vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k ochrane trhu pred 

výskytom výrobkov predstavujúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti obzvlášť zraniteľnej 

skupiny spotrebiteľov - detí, ktorým sú tieto výrobky určené. 

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bol 

charakter nedostatkov, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako 

aj množstvo a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja, ktorú 

nemožno považovať za zanedbateľnú.  

 

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 § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží výrobcovi, 

dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 500 do 30 000 eur, 

ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f), i), j), l) až n) a p), § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 

písm. a), c) a d), § 6 ods. 2 písm. a) až d), g), i) a j), § 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 písm. 

a), c) až f), § 8, § 10 alebo § 16 ods. 11. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o bezpečnosti hračiek 

sa horná hranica sadzby pokuty zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, 

splnomocnený zástupca alebo distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie 

ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie 

povinností v priebehu jedného roka, pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na 

kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom.  

 

 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: P/0115/02/2022                                                                            Dňa: 29.07.2022 

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

Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 4 ods. 1 a § 
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4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

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

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

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno: Katarína Nguyenová 

miesto podnikania: 90101 Malacky, Veľkomoravská 2412/23  

IČO:  35306483           

 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 06.05.2022 v prevádzkarni Textil, trhovisko, Teplická 4, 

Piešťany, 

 

 

pre porušenie povinnosti podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie uvedené v § 

10a až § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka v 
zmysle § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri 

kontrole bolo zistené, že na 25 druhoch výrobkov (3 ks Dámske dlhé tričko s potlačou 

Mickey Mouse zn. Moda Italia, Made in China, viac farieb v ponuke á 17,50 €, materiálové 

zloženie:  95 % cotton, 5% elastane; 14 ks Šaty s krátkym rukávom zn. prodotto in ITALIA, 

Made in China, viac farieb v ponuke, á 12,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% 

elastane; 5 ks Dámska blúzka dlhý rukáv zn. Moda®, Made in China á 13,50 €, materiálové 

zloženie: 95 % cotton, 5% elastane; 2 ks Dámsky sveter zn. Fan June, Made in China á 12,50 

€, materiálové zloženie: 20% wool, 20% cotton, 25% spandex, 35% acrylic; 3 ks Dámsky 

sveter na gombíky zn. Green®, Made in China á 8 €, materiálové zloženie: 95 % cotton, 

35% viskoza, 5% elasthan; 5 ks Dámske nohavice zn. ALICA, Made in China á 16 €, 

materiálové zloženie: 70,8% rayon, 25,7 % nylon, 3,5 %; 3 ks Dámske šaty rifľové zn. Megi, 

Made in China á 25,50 €, materiálové zloženie: 77% cotton, 20% polyester, 3% elastan; 13 

ks Dámske nohavice na gumu, rôzne farby v ponuke, zn. New Fashion, Made in China á 14 

€, materiálové zloženie: 95% cotton, 5% spandex; 6 ks Pánske tielko biele zn. Ko-mi, Made 

in China á 3 €, materiálové zloženie: 100%  cotton; 24 ks Pánske tielko šedé zn. Ko-mi, 

Made in China á 3 €, materiálové zloženie: 100%  cotton; 24 ks Pánske tielko biele zn. 

Gümüs á 4 €, materiálové zloženie: 100% pamuk; 4 ks Dámske šaty zn. ITALY MODA á 

14,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% elastane; 2 ks Dámske šaty zn. WITH 

LOVE, Made in Italy á 12,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% elastane; 3 ks 

Dámske šaty zn. Fashion, Made in Italy á 15,50 €, materiálové zloženie: 95% cotton, 5 % 

elastico; 2 ks Pánske nohavice zn. NEW FEELING FASHION, STYLE: 4266-3 á 16 €,  

materiálové zloženie: 100% cotton; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: W10-4# á 16 €, 

materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. 

HARPIA, STYLE: A1001-3# á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: W9-3# á 16 €, materiálové zloženie: 85% 

cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: H-3 á 16 €, 

materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. 

HARPIA, STYLE: A46W-5 á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 1 ks  Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: A81-5 á 16 €, materiálové zloženie: 85% 

cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: FX1017-4# á 

16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks  Pánske rifle zn. 
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HARPIA, STYLE: A81-5 á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 2 ks Pánske rifle zn. HARFIA, STYLE: A35-1 á 16 €, materiálové zloženie: 85% 

cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARFIA, STYLE: W3 á 16 €, 

materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester) v celkovej hodnote 1 206 € 

neboli údaje o materiálovom zložení použitých vlákien uvedené v štátnom jazyku, 

 

 

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

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

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške:  300 € (slovom: tristo eur), 

 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01150222. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 06.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Textil, trhovisko, Teplická 4, Piešťany, ktorú v zmysle § 

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

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

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou plnenia informačných povinností na výrobkoch umiestnených v ponuke pre 

spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 

označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa 

zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení bolo zároveň zistené, že na 

25 druhoch výrobkov (3 ks Dámske dlhé tričko s potlačou Mickey Mouse zn. Moda Italia, 

Made in China, viac farieb v ponuke á 17,50 €, materiálové zloženie:  95 % cotton, 5% 

elastane; 14 ks Šaty s krátkym rukávom zn. prodotto in ITALIA, Made in China, viac farieb 

v ponuke, á 12,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% elastane; 5 ks Dámska blúzka 

dlhý rukáv zn. Moda®, Made in China á 13,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotton, 5% 

elastane; 2 ks Dámsky sveter zn. Fan June, Made in China á 12,50 €, materiálové zloženie: 

20% wool, 20% cotton, 25% spandex, 35% acrylic; 3 ks Dámsky sveter na gombíky zn. 

Green®, Made in China á 8 €, materiálové zloženie: 95 % cotton, 35% viskoza, 5% elasthan; 

5 ks Dámske nohavice zn. ALICA, Made in China á 16 €, materiálové zloženie: 70,8% 

rayon, 25,7 % nylon, 3,5 %; 3 ks Dámske šaty rifľové zn. Megi, Made in China á 25,50 €, 

materiálové zloženie: 77% cotton, 20% polyester, 3% elastan; 13 ks Dámske nohavice na 

gumu, rôzne farby v ponuke, zn. New Fashion, Made in China á 14 €, materiálové zloženie: 

95% cotton, 5% spandex; 6 ks Pánske tielko biele zn. Ko-mi, Made in China á 3 €, 

materiálové zloženie: 100%  cotton; 24 ks Pánske tielko šedé zn. Ko-mi, Made in China á 3 

€, materiálové zloženie: 100%  cotton; 24 ks Pánske tielko biele zn. Gümüs á 4 €, 

materiálové zloženie: 100% pamuk; 4 ks Dámske šaty zn. ITALY MODA á 14,50 €, 
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materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% elastane; 2 ks Dámske šaty zn. WITH LOVE, Made 

in Italy á 12,50 €, materiálové zloženie: 95 % cotone, 5% elastane; 3 ks Dámske šaty zn. 

Fashion, Made in Italy á 15,50 €, materiálové zloženie: 95% cotton, 5 % elastico; 2 ks Pánske 

nohavice zn. NEW FEELING FASHION, STYLE: 4266-3 á 16 €,  materiálové zloženie: 

100% cotton; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: W10-4# á 16 €, materiálové zloženie: 

85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: A1001-

3# á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle 

zn. HARPIA, STYLE: W9-3# á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: H-3 á 16 €, materiálové zloženie: 85% 

cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: A46W-5 á 16 

€, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks  Pánske rifle zn. 

HARPIA, STYLE: A81-5 á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: FX1017-4# á 16 €, materiálové zloženie: 

85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 1 ks  Pánske rifle zn. HARPIA, STYLE: A81-5 á 

16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% polyester; 2 ks Pánske rifle zn. 

HARFIA, STYLE: A35-1 á 16 €, materiálové zloženie: 85% cotton, 2% spandex, 13% 

polyester; 1 ks Pánske rifle zn. HARFIA, STYLE: W3 á 16 €, materiálové zloženie: 85% 

cotton, 2% spandex, 13% polyester) v celkovej hodnote 1 206 € neboli údaje o materiálovom 

zložení použitých vlákien uvedené v štátnom jazyku, čím účastník konania porušil § 13 

zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť, ak sa 

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

štátneho jazyka. 

 

Pri kontrole bolo zistené, že celkom 25 hore uvedených druhov výrobkov v celkovej hodnote 

1 206 € nespĺňalo podmienky predaja, preto bolo vydané opatrenie, ktorým sa ich ďalší 

predaj až do doby odstránenia nedostatkov zakázal. 

 

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

informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere 

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

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

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

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

povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný 

návod. 

 

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

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

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

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

uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou 

alebo informáciami podľa osobitných predpisov. 

 

V zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa ak sa informácie uvedené v § 10a až § 12 

poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 06.05.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Teplická 4, Piešťany, prevzal účastník konania, ktorý bol 

prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 
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27.06.2027 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 08.07.2022. 

 

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

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

doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie 

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

rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname účastník konania kontrolné zistenia nespochybňuje a 

uvádza, že nedostatky boli ihneď odstránené.  

 

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

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

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

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

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

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly. 

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

 

 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia povinnosti podľa § 13, v zmysle ktorého, ak sa informácie 

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

jazyka. 

  

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie. Absencia 

označenia zloženia textilných výrobkov by mohla viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, 

najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že kontrolovanými výrobkami boli aj výrobky, pri 

ktorých používaní dochádza k priamemu styku s ľudskou pokožkou. Podľa názoru 

správneho orgánu je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním majetku 

spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných 

informácií v štátnom jazyku.  

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bol 

charakter informácií, pri ktorých účastník konania nesplnil svoju zákonnú povinnosť, ako aj 

množstvo a celková hodnota výrobkov, ktoré nespĺňali podmienky predaja, ktorú nemožno 

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

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

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

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

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

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

výroku tohto rozhodnutia.  

 

Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu 

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

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

uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

 

 

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/0120/02/2022 Dňa: 12.08.2022 

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

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

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

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

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

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:    Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

sídlo:   Trnavská cesta 41/A, Bratislava 831 04   

IČO:   35 790 164     
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na základe kontroly vykonanej dňa 12.05.2022 v prevádzkarni HM Kaufland, Obchodná ul. 

3, Senica, 

 

pre porušenie: 

 

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

že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa 
v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. 

a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov, nakoľko  

 kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 

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

cenovej evidencii v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP): 

 Svietiace pero (rôzne varianty – znamenia zverokruhu), zn. Nekupto®, 

predajná cena uvedená na cenovke 3,99 €, predajná cena evidovaná v ERP 

4,99 €; 

 kontrolou dodržiavania rozsahu akciovej ponuky bolo zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nenachádzal 1 druh výrobku (Tyčový mixér HB-H1701, zn. SWITCH 

ON, príkon 600 W v hodnote 14,99 €), ktorý bol deklarovaný v aktuálnom letáku č. 

19, platnom od 12.05.2022 do 18.05.2022 na strane č. 31; 

 

2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť v zmysle § 

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

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri 

kontrole bolo zistené, že 4 druhy výrobkov (Sviečka interiérová zelená, 150/80 mm,  

LOT: 22W08K20 zn. LIV & BO; Valcovité sviečky, EAN 4337185741821, zn. LIV & 

BO, 4 ks/balenie; Sviečka interiérová biela, 150/80 mm,  LOT: 21W42K20 zn. LIV & 

BO; Sviečka interiérová biela, 85/60 mm,  LOT: 22W05K20 zn. LIV & BO) neboli 

označené predajnou cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne 

sprístupnená; 

 

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

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole bolo 

zistené, že 1 druh výrobku (Valcovité sviečky, EAN 4337185741821, zn. LIV & BO, 4 

ks/balenie) nebol označený jednotkovou cenou; 

 

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

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

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 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: 01200222. 
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O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 12.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni HM Kaufland, Obchodná ul. 3, Senica, ktorú v zmysle 

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

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

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

1. Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná 

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

elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP): 

 Svietiace pero (rôzne varianty – znamenia zverokruhu), zn. Nekupto®, predajná cena 

        uvedená na cenovke 3,99 €, predajná cena evidovaná v ERP 4,99 €. 

 

2. Kontrolou dodržiavania rozsahu akciovej ponuky bolo zistené, že v ponuke pre 

spotrebiteľa sa nenachádzal 1 druh výrobku (Tyčový mixér HB-H1701, zn. SWITCH 

ON, príkon 600 W v hodnote 14,99 €), ktorý bol deklarovaný v aktuálnom letáku č. 19, 

platnom od 12.05.2022 do 18.05.2022 na strane č. 31. 

 

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

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

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

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

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

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

spotrebiteľa. 

 

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

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 

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

ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

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

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

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

 

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

nekalé obchodné praktiky. 

 

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

a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

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

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

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

člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. 
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V zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje 

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

praktika podľa § 9. 

 

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

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

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

nepravdivá.  

 

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

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

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že 

informácia o cene k vyššie uvedenému výrobku uvedená na cenovke bola nižšia, než bola 

skutočná cena stanovená v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti 

spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol uviesť do omylu 

spotrebiteľa nesprávnou informáciou o cene predmetného výrobku, nakoľko bolo 

preukázateľne zistené, že skutočná cena tohto výrobku stanovená v cenovej evidencii bola 

vyššia ako cena deklarovaná na cenovke. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že 4 druhy výrobkov (Sviečka interiérová zelená, 150/80 mm,  

LOT: 22W08K20 zn. LIV & BO; Valcovité sviečky, EAN 4337185741821, zn. LIV & BO, 

4 ks/balenie; Sviečka interiérová biela, 150/80 mm,  LOT: 21W42K20 zn. LIV & BO; 

Sviečka interiérová biela, 85/60 mm,  LOT: 22W05K20 zn. LIV & BO) neboli označené 

predajnou cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená.  

 

Zároveň bolo zistené, že 1 druh výrobku (Valcovité sviečky, EAN 4337185741821, zn. LIV 

& BO, 4 ks/balenie) nebol označený jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil § 14a 

ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť 

označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

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

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

za určené množstvo výrobku. 

 

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

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

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

používa pri predaji konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 12.05.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Obchodná ul. 3, Senica, prevzal riaditeľ obchodného domu 

účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

12.07.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 14.07.2022. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 12.05.2022 riaditeľ obchodného domu 

účastníka konania dal pečiatku, v ktorej bolo uvedené, že svojim podpisom nevyjadruje 

stanovisko spoločnosti Kaufland k obsahu záznamu a ani k priebehu kontroly. Svojim 
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podpisom nepotvrdzuje preukázanie zistení. Spoločnosť Kaufland sa vyjadrí k záznamu a k 

priebehu kontroly v zákonom stanovenej lehote.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 19.05.2022 splnomocnený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k inšpekčnému záznamu uvádza, že opatrenia boli bezodkladne 

riadne splnené. Chýbajúce predajné a jednotkové ceny doplnili a zabezpečili súlad cien na 

cenovkách s cenami evidovanými v ERP, pričom boli prekontrolované všetky cenovky 

v predajni. Akciový výrobok, ktorý sa nachádzal na sklade nebol vyložený na predajni a 

zasiela fotografie o odstránení nedostatkov. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť 

vyvíja veľké úsilie a investuje značné prostriedky, aby dodržiavala riadne všetky príslušné 

právne predpisy, pričom spoločnosť školí svojich zamestnancov a dôsledne kontroluje 

dodržiavanie týchto predpisov, avšak v tejto súvislosti nie je možné úplne vylúčiť zlyhanie 

ľudského faktora, čoho dôsledkom sú ojedinelé nedostatky. Poukazuje na to, že išlo 

o výnimky a nie o systémovú chybu a žiada zohľadniť vyššie uvedené. Záverom uvádza, že 

spolu s okamžitým odstránením nedostatkov účastník konania prijal aj účinné opatrenia na 

predchádzanie vzniku podobných nedostatkov v budúcnosti. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 18.07.2022 splnomocnený zástupca účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania opätovne uvádza vyššie 

uvedené skutočnosti a žiada, aby správny orgán pri rozhodovaní o uložení pokuty, 

respektíve jej výšky prihliadol na vyššie uvedené skutočnosti a prípadnú pokutu uložil v jej 

dolnej hranici. 

 

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

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

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

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

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

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly.  

 

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.  

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

spôsob a následky porušenia zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje 
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alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak 

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

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

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

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

jednotkovou cenou. 

 

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

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

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

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

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

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

povinností.  

 

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

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

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Klamlivým informovaním o cene výrobku, keď spotrebiteľ bol informovaný o nižšej cene, 

než aká je v skutočnosti zaúčtovaná, boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

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

 

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

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

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

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

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

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

výrobkov. Informácia o jednotkovej cene umožňuje spotrebiteľovi porovnať si ceny 

rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien na jednotky množstva. Správny 

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

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

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

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

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

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

výroku tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností 

predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 

§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

Číslo: P/0121/02/2022 Dňa: 12.08.2022 

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

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

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

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

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

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:   TERNO real estate s.r.o.     

sídlo:   Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01    

  

IČO:                           50 020 188 

 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 13.05.2022 v prevádzkarni TERNO, Šoporňa č. 30, 
 

pre porušenie: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko kontrolou výrobkov 

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

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

registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Bezvaječné cestoviny – ryža CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 

0,79 €, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Špagety - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 

0,79 €, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 
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 Vretienka - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na 

cenovke 0,79 €, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Kolienka - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na 

cenovke 0,79 €, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Fliačky - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 

0,79 €, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €; 

 

5. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

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

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

predpisov, nakoľko 17 druhov výrobkov (čokoládová tyčinka DARK CHOCOLATE 

zn. ROSHEN 43 g, DEVA gaštanko 27 g, DEVA banana 30 g, DEVA chrumkavý 

nugát 22,5 g, Granule Whiskas 1,4 kg, Magnesia Jemne perlivá 1,5 L, Mattoni  

cedrata plechovka 500 ml, Mattoni black plechovka 500 ml, Mattoni multi plechovka 

500 ml, RIO cold press jablko cvikla 1 L, Limenita mandarinka 750 ml, Limenita 

citrus 750 ml, Limenita grapefruit 750 ml, UGO 100 % šťava jablko 750 ml, Pivo 

Urpiner classic 10 plechovka 500 ml, Pivo Urpiner premium 12 plechovka 500 ml, 

Pivo Gambrinus 10 plechovka 500 ml) nebolo označených predajnou cenou, 

predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

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

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko 12 druhov 

výrobkov (Granule Whiskas 1,4 kg, Magnesia Jemne perlivá 1,5 L, Mattoni  cedrata 

plechovka 500 ml, Mattoni black plechovka 500 ml, Mattoni multi plechovka 500 

ml, Limenita mandarinka 750 ml, Limenita citrus 750 ml, Limenita grapefruit 750 

ml, UGO 100 % šťava jablko 750 ml, Pivo Urpiner classic 10 plechovka 500 ml, 

Pivo Urpiner premium 12 plechovka 500 ml, Pivo Gambrinus 10 plechovka 500 ml) 

nebolo označených jednotkovou cenou, 

 

 

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

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

 

 

p o k u t u 
 

 

vo výške: 600 € (slovom: šesťsto eur), 

 

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

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

SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS: 01210222. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 13.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni TERNO, Šoporňa č. 30, ktorú v zmysle § 2 písm. b) 

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
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č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane 

spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná cena 

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

elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Bezvaječné cestoviny – ryža CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,79 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Špagety - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,79 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Vretienka - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,79 

€, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Kolienka - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,79 

€, predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €, 

 Fliačky - bezvaječné cestoviny CESSI 400 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,79 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 0,85 €. 

 

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

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

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

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

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

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

spotrebiteľa. 

 

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

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 

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

ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

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

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

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

 

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

nekalé obchodné praktiky. 

 

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

to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

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

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

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

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

 

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

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

praktika podľa § 9. 

 

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

klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej 
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transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto 

nepravdivá.  

 

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

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

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k 

výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že k vyššie 

uvedenému výrobku boli uvedené dve rôzne informácie o cene, pričom predajná cena 

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

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

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

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

deklarovaných na cenovke.  

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 17 druhov 

výrobkov (čokoládová tyčinka DARK CHOCOLATE zn. ROSHEN 43 g, DEVA gaštanko 

27 g, DEVA banana 30 g, DEVA chrumkavý nugát 22,5 g, Granule Whiskas 1,4 kg, 

Magnesia Jemne perlivá 1,5 L, Mattoni  cedrata plechovka 500 ml, Mattoni black plechovka 

500 ml, Mattoni multi plechovka 500 ml, RIO cold press jablko cvikla 1 L, Limenita 

mandarinka 750 ml, Limenita citrus 750 ml, Limenita grapefruit 750 ml, UGO 100 % šťava 

jablko 750 ml, Pivo Urpiner classic 10 plechovka 500 ml, Pivo Urpiner premium 12 

plechovka 500 ml, Pivo Gambrinus 10 plechovka 500 ml) nebolo označených predajnou 

cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená. Uvedeným konaním 

účastník konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá 

povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

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

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

za určené množstvo výrobku. 

 

Zároveň bolo zistené, že 12 druhov výrobkov (Granule Whiskas 1,4 kg, Magnesia Jemne 

perlivá 1,5 L, Mattoni  cedrata plechovka 500 ml, Mattoni black plechovka 500 ml, Mattoni 

multi plechovka 500 ml, Limenita mandarinka 750 ml, Limenita citrus 750 ml, Limenita 

grapefruit 750 ml, UGO 100 % šťava jablko 750 ml, Pivo Urpiner classic 10 plechovka 500 

ml, Pivo Urpiner premium 12 plechovka 500 ml, Pivo Gambrinus 10 plechovka 500 ml) 

nebolo označených jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil § 14a ods. 1 zákona o 

ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok 

jednotkovou cenou. 

 

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

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

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

používa pri predaji konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 13.05.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Šoporňa č. 30, prevzala vedúca prevádzkarne účastníka 

konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

12.07.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 14.07.2022. 
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Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname vedúca prevádzkarne účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že svojim podpisom nevyjadruje stanovisko účastníka 

konania k obsahu a priebehu úradnej kontroly. Záznam preberá a zabezpečí jeho doručenie 

na centrálne oddelenie kvality, pričom účastník konania sa vyjadrí k záznamu a priebehu 

kontroly v zákonom stanovenej lehote. 

 

Vo vyjadrení zo dňa 18.05.2022 regionálny manažér kvality účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že nedostatok spočívajúci v neoznačení výrobkov 

predajnou a jednotkovou cenou vznikol z dôvodu prípravy regála na zmenu sortimentu, 

nakoľko došlo k vyprázdneniu regálu, následnom doplnení tovaru a až potom k označeniu 

tovaru predajnou a jednotkovou cenou. Kontrola prebiehala práve v čase, keď bol regál 

vyprázdňovaný, pričom z praktického hľadiska nie je možné umiestniť cenovky dopredu na 

regál. Nedostatok týkajúci sa nesúladu cien uvedených na cenovkách a vedených v systéme 

ERP vznikol v dôsledku zlyhania ľudského faktora, nakoľko v prevádzkach je vystavených 

niekoľko stoviek cenoviek. Napriek uvedenému boli všetci zamestnanci preškolení 

o povinnostiach označovania tovaru aktuálnymi cenovkami bez zbytočného odkladu.  

 

Vo vyjadrení zo dňa 18.07.2022 manažér kvality účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania opätovne uvádza vyššie uvedené 

skutočnosti a dodáva, že účastník konania má vždy snahu operatívne riešiť nedostatky 

zistené kontrolnými orgánmi.  

 

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.  

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

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

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

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

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

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

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

jednotkovou cenou. 

 

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

pokuty zohľadnil jej použitie v štádiu pred samotnou kúpou výrobkov, a teda pred 
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uzatváraním kúpnej zmluvy. Informácia o cene uvedená na cenovkách v prevádzkarni pre 

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

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

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

povinností.  

 

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

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

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Klamlivým informovaním o cene výrobku boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

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

 

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

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

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

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

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

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

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

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

konečnej cene predávaného výrobku alebo služby. Informácia o jednotkovej cene umožňuje 

spotrebiteľovi porovnať si ceny rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien 

na jednotky množstva. Správny orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, ktoré neboli 

označené údajmi o cene. 

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

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

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 

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

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

výroku tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností 

predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 

§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím 

na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.  

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona. Rovnako správny orgán prihliadol aj na tú skutočnosť, že pokuta musí byt 

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

a nutne tak v sebe musí obsahovať aj represívnu zložku 
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Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  T r n a v a 

Číslo: P/0123/02/2022 Dňa: 12.08.2022 

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

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

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

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

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

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:  BILLA s.r.o. 

sídlo: Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02  

IČO:   31 347 037  

 

na základe kontroly vykonanej dňa 18.05.2022 v prevádzkarni BILLA, Šafárikova 43, 

Galanta, 

 

pre porušenie zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže 

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

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

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

spotrebiteľa v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 

ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

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

neskorších predpisov, nakoľko kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa 

bolo zistené, že predajná cena uvedená na cenovke bola nižšia, než aká bola cena evidovaná 

v cenovej evidencii v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Clever žuvacie prúžky s hovädzinou 280 g, predajná cena uvedená na cenovke 1,25 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 1,39 €, 

 Tesa lepiaca páska 25 mm x 19 mm, predajná cena uvedená na cenovke 2,29 €, predajná 

cena evidovaná v ERP 2,49 €, 

 Pritt lepidlo, duo pack 2 x 11 g, predajná cena uvedená na cenovke 2,49 €, predajná cena 

evidovaná v ERP 2,79 €, 

 

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

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

 

 

p o k u t u 
 

vo výške: 400 € (slovom: štyristo eur), 
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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: 01230222. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 18.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni BILLA, Šafárikova 43, Galanta, ktorú v zmysle § 2 písm. 

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

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

o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná cena 

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

elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Clever žuvacie prúžky s hovädzinou 280 g, predajná cena uvedená na cenovke 1,25 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 1,39 €, 

 Tesa lepiaca páska 25 mm x 19 mm, predajná cena uvedená na cenovke 2,29 €, predajná 

cena evidovaná v ERP 2,49 €, 

 Pritt lepidlo, duo pack 2 x 11 g, predajná cena uvedená na cenovke 2,49 €, predajná cena 

evidovaná v ERP 2,79 €. 

 

 

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

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

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

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

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

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

spotrebiteľa. 

 

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

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 

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

ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

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

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

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

 

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

nekalé obchodné praktiky. 

 

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

a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

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

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 



 

 

25 

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

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

 

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

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

praktika podľa § 9. 

 

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

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

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

nepravdivá.  

 

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

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

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že 

informácia o cene k vyššie uvedenému výrobku uvedená na cenovke bola nižšia, než bola 

skutočná cena stanovená v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti 

spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol uviesť do omylu 

spotrebiteľa nesprávnou informáciou o cene predmetného výrobku, nakoľko bolo 

preukázateľne zistené, že skutočná cena tohto výrobku stanovená v cenovej evidencii bola 

vyššia ako cena deklarovaná na cenovke. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 18.05.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Šafárikova 43, Galanta, prevzala zástupkyňa vedúcej 

prevádzkarne účastníka konania, ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

12.07.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 14.07.2022. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zástupkyňa vedúcej prevádzkarne účastníka konania 

kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že závada je odstránená, cenovky vymenené. 

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 15.07.2022 splnomocnený zástupca účastníka konania 

nespochybňuje zistený skutkový stav a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádza, že 

účastník konania ihneď splnil všetky záväzné pokyny. V žiadnom prípade nešlo o cielené, 

respektíve úmyselné konanie zamestnancov, pričom sa jednalo o zlyhanie ľudského faktora. 

Splnomocnený zástupca účastníka konania uvádza, že filiálka denne pracuje s cca 10 000 

kusmi rôznych foriem cenoviek. Účastníkovi konania záleží na tom, aby zákazník nebol 

klamaný a aby bol jasne a správne informovaný o predajných cenách. Poukazuje na to, že 

účastník konania robí všetko preto, aby neporušoval požiadavky platnej legislatívy a aby 

zákazníkovi poskytol čo najdôveryhodnejšie informácie a komfort. 

 

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

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

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

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

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

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly.  
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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.  

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

povinností.  

 

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

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

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Klamlivým informovaním o cene výrobku, keď spotrebiteľ bol informovaný o nižšej cene, 

než aká je v skutočnosti zaúčtovaná, boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

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

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

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

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 
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konanie s prihliadnutím na jeho charakter, závažnosť, spôsob a možné následky, vyhodnotiť 

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

výroku tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností 

predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 

§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím 

na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23,  917 01  Trnava 

Číslo: P/0124/02/2022 Dňa: 12.08.2022 

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

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

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

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

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

predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, 

 

 

ukladá účastníkovi konania: 

 

 

obchodné meno:   FAMILY-MARKET s.r.o.      

sídlo:   Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda 929 01      

IČO:                            50 113 518 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 19.05.2022 v prevádzkarni Family Market, Ľanárska 

ulica, Dunajská Streda, 

 

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

že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, 

pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek 

spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa 
v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 1, § 7 ods. 2 písm. 

a), b) a ods. 4, § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

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

predpisov, nakoľko kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo 

zistené, že predajná cena uvedená na cenovke bola nižšia, než aká bola cena evidovaná 

v cenovej evidencii v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Puding Dr. Oetker malina 38 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,40 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 0,50 €, 

 Puding Dr. Oetker karamel 41 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,39 €, 

predajná cena evidovaná v ERP 0,50 €; 
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2. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne 

označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť v zmysle § 

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

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri 

kontrole bolo zistené, že 13 druhov výrobkov (tácky na gril XL 35x23 cm 3 kusy v 

balení, čistiaci prostriedok umy ajeto 500 ml, okena skla a rámy 500 ml, nápoj mirinda 

orange plechovka 330 ml, nápoj 7up plechovka 330 ml, nápoj Fanta pomaranč plechovka 

330 ml, Natura prírodné hnojivo 1 liter, Dr. Marcus rozmrazovač okien 750 ml, Mila 

napolitánka 50 g, Dijo jahodová topping 1 kg, Lízatko praskajúce PAW Patrol 15 g, 

Tyčinka Reeses NUTORANGE 47 g, Lízatko Crazy DIPS 14 g) nebolo označených 

predajnou cenou, predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená; 

 

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

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

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole bolo 

zistené, že 7 druhov výrobkov (tácky na gril XL 35x23 cm 3 kusy v balení, čistiaci 

prostriedok umy ajeto 500 ml, okena skla a rámy 500 ml, nápoj mirinda orange 

plechovka 330 ml, nápoj 7up plechovka 330 ml, nápoj Fanta pomaranč plechovka 330 

ml, Dr. Marcus rozmrazovač okien 750 ml) nebolo označených jednotkovou cenou, 

 

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

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

 

p o k u t u 
 

vo výške:  350 € (slovom: tristopäťdesiat 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: 01240222. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 19.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni Family Market, Ľanárska ulica, Dunajská Streda, ktorú 

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

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

(ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. 

 

Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že predajná cena 

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

elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len ERP):  

 Puding Dr. Oetker malina 38 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,40 €, predajná cena 

evidovaná v ERP 0,50 €, 

 Puding Dr. Oetker karamel 41 g, predajná cena uvedená na cenovke 0,39 €, predajná 

cena evidovaná v ERP 0,50 €.  

 

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

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

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

spotrebiteľa. 

 

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

konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 

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

ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. 

 

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

úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od 

predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

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

 

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

nekalé obchodné praktiky. 

 

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

to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. 

 

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

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

narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo 

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

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

 

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

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

praktika podľa § 9. 

 

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

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

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

nepravdivá.  

 

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

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

konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k 

výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že informácia 

o cene k vyššie uvedeným výrobkom uvedených na cenovke bola nižšia, než bola skutočná 

cena stanovená v cenovej evidencii v ERP. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti 

spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedených výrobkoch mohol uviesť do omylu 

spotrebiteľa nesprávnou informáciou o cene predmetných výrobkov, nakoľko bolo 

preukázateľne zistené, že skutočné ceny týchto výrobkov stanovených v cenovej evidencii 

boli vyššie ako ceny deklarované na cenovke. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že 13 druhov výrobkov (tácky na gril XL 35x23 cm 3 kusy v 

balení, čistiaci prostriedok umy ajeto 500 ml, okena skla a rámy 500 ml, nápoj mirinda 

orange plechovka 330 ml, nápoj 7up plechovka 330 ml, nápoj Fanta pomaranč plechovka 

330 ml, Natura prírodné hnojivo 1 liter, Dr. Marcus rozmrazovač okien 750 ml, Mila 

napolitánka 50 g, Dijo jahodová topping 1 kg, Lízatko praskajúce PAW Patrol 15 g, Tyčinka 

Reeses NUTORANGE 47 g, Lízatko Crazy DIPS 14 g) nebolo označených predajnou cenou, 
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predajná cena výrobkov nebola ani inak vhodne sprístupnená. Uvedeným konaním účastník 

konania porušil § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť 

informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou 

alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.  

 

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

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

za určené množstvo výrobku. 

 

Taktiež bolo zistené, že 7 druhov výrobkov (tácky na gril XL 35x23 cm 3 kusy v balení, 

čistiaci prostriedok umy ajeto 500 ml, okena skla a rámy 500 ml, nápoj mirinda orange 

plechovka 330 ml, nápoj 7up plechovka 330 ml, nápoj Fanta pomaranč plechovka 330 ml, 

Dr. Marcus rozmrazovač okien 750 ml) nebolo označených jednotkovou cenou, čím účastník 

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

ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. 

 

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

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

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

používa pri predaji konkrétneho výrobku. 

 

Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 19.05.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni na adrese: Ľanárska ulica, Dunajská Streda, prevzal vedúci 

prevádzkarne účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

12.07.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 15.07.2022. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname vedúci prevádzkarne účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá a nedostatky ihneď začnú 

odstraňovať.  

 

Vo vyjadrení zo dňa 15.07.2022 konateľ účastníka konania kontrolné zistenia 

nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádza, že zistené nedostatky boli 

odstránené v plnej miere. Na základe uvedeného žiada neuložiť pokutu, respektíve uložiť ju, 

v čo najmenšej výške. 

 

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

pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania 

zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie 

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

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka 

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

zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase 

kontroly.  

 

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

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

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

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

však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. 
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Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený 

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

rozhodnutia. 

 

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

prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, 

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

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

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

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

povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok 

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

jednotkovou cenou. 

 

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

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

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

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

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

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

povinností.  

 

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

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

je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

 

Klamlivým informovaním o cene výrobku, keď spotrebiteľ bol informovaný o nižšej cene, 

než aká je v skutočnosti zaúčtovaná, boli porušené základné práva spotrebiteľa na 

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

 

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

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

spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej 

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

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

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

výrobkov. Informácia o jednotkovej cene umožňuje spotrebiteľovi porovnať si ceny 

rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien na jednotky množstva. Správny 

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

 

Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu 

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

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

rozhodnutia.  

 

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

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

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

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

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

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

podľa názoru správneho orgánu v danom prípade nemožno kontrolou zistené protiprávne 
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konanie s prihliadnutím na jeho charakter, závažnosť, spôsob a možné následky, vyhodnotiť 

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

výroku tohto rozhodnutia. Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností 

predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 

§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím 

na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. 

 

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

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

a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 

zákona.  

 

Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností 

kumulatívnym spôsobom. 

 

 
 

 

 


