
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: V/0201/02/2022                                                                             Dňa: 07.11.2022 

  
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:   Emil Krajčík, s.r.o. 

sídlo: Dlhá 1424/47, Senica 905 01  

IČO: 36 246 204 

 

 

na základe kontroly vykonanej dňa 01.07.2022 v prevádzkarni 101 DROGERIE, Veterná 

40, OC Arkádia, Trnava, 

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho ponúkať a predávať len bezpečné výrobky 

v zmysle § 6 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 v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh 

nebezpečného výrobku – Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, strieborná farba, EAN: 

8585021660386, 20589851, krajina pôvodu Čína á 4,99 €, ktorý bol dňa 01.07.2022 

zakúpený inšpektormi SOI do kontrolného nákupu. Výrobok bol inšpektorom SOI 

odpredaný do kontrolného nákupu napriek tomu, že bol vzhľadovo a označením identický s 

výrobkom zverejneným dňa 20.06.2022 na internetovej stránke ww.soi.sk v časti 

Nebezpečné výrobky-Národný trh SR, z dôvodu, že uvedený výrobok predstavuje chemické 

riziko ohrozenia zdravia a preto je nebezpečným výrobkom.  
 

Identifikácia výrobku zverejneného na internetovej stránke ww.soi.sk v časti Nebezpečné 

výrobky-Národný trh SR: 

Náušnice striebornej farby, pozostávajúce z malých krúžkov, ktoré sa spájajú do väčšieho 

neukončeného kruhu. Výrobok je pripevnený na plastovom štítku s označením „rossetti“. 

 

Na zadnej strane štítku sú uvedené nasledovné informácie: 

Distribútor: MANDAU spol. s.r.o., Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno. 

Náušnice C6, 20589851, EAN: 8585021660386, Cena 

 

Vyhnúť sa kontaktu s vodou chemikáliami čistiacimi prostriedkami a kozmetickými 

prípravkami. Čistiť mäkkou suchou tkaninou. Krajina pôvodu: Čína. 

 

Druh nebezpečnosti: 

Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah kadmia a niklu. 

Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány 

a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny. Nikel je silný 
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senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré 

prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou. 

 

Príčiny nebezpečnosti: 

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v 

kovových častiach šperkov (náramkov, náhrdelníkov, prsteňov). V prípade náušníc zlatej farby 

bola nameraná hodnota 79,79 % hmotnostných kadmia a v prípade náušníc striebornej farby 

bola nameraná hodnota 79,28 % hmotnostných kadmia. 

Bižutéria určená na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako napr.: náhrdelníky, náramky a 

retiazky, ozdoby na členky, prstene a pod., nesmie obsahovať nikel v hodnote vyššej ako 0,5 

μg/cm²/týždeň (migračný limit).  

 

Pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší (náušnice), tieto nesmú obsahovať 

nikel v hodnote vyššej ako 0,2 μg/cm²/týždeň. V prípade náušníc zlatej farby bola nameraná 

hodnota 0,3514 μg/cm²/týždeň a v prípade náušníc striebornej farby bola nameraná 

hodnota 0,4002 μg/cm²/týždeň. 

 

Popis výrobku a označenie na balení výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu: 

Náušnice striebornej farby (1 pár), pozostávajúce z malých krúžkov, ktoré sa spájajú do 

väčšieho neukončeného kruhu.  

 

Náušnice sú uchytené na plastovej podložke s nasledovnými informáciami: Na prednej strane: 

„rossetti“  

 

Na zadnej strane plastovej podložky bol nalepený papierový štítok s informáciami: Distribútor: 

MANDAU spol. s r.o., Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno, Cena, Náušnice C6, 

20589851, Vyhnúť sa kontaktu s vodou chemikáliami čistiacimi prostriedkami a kozmetickými 

prípravkami. Čistiť mäkkou suchou tkaninou. Krajina pôvodu: Čína, EAN 8585021660386 

 

Komparácia údajov o výrobku - Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, strieborná farba, EAN: 

8585021660386, 20589851 z internetovej stránky www.soi.sk časť Nebezpečné výrobky - 

Národný trh SR a údajov o výrobku - Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, strieborná farba, EAN: 

8585021660386, 20589851, ktorý sa nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa na kontrolovanej 

prevádzkarni a bol zakúpený do KN: 

 

 
Nebezpečný výrobok 

Výrobok nachádzajúci sa v ponuke pre 

spotrebiteľa 

Názov: 

číslo modelu:  

Čiarový kód: 

Krajina pôvodu: 

Náušnice C6 

20589851 

8585021660386 

Čína 

Náušnice C6 

20589851 

8585021660386                                                   

Čína 

 

 

 

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: 2 000 € (slovom: dvetisíc 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: 02010222. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

Dňa 01.07.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

vykonaná kontrola v prevádzkarni 101 DROGERIE, Veterná 40, OC Arkádia, Trnava, ktorú 

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

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

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

 

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

spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh nebezpečného výrobku –  Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, 

strieborná farba, EAN: 8585021660386, 20589851, krajina pôvodu Čína á 4,99 €, ktorý bol 

vzhľadovo a označením identický s výrobkom zverejneným dňa 20.06.2022 na internetovej 

stránke ww.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky-Národný trh SR, z dôvodu, že uvedený 

výrobok predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a preto je nebezpečným výrobkom. 

Predmetný nebezpečný výrobok bol zástupcom účastníka konania pri kontrole vykonanej 

dňa 01.07.2022 inšpektorom SOI odpredaný do kontrolného nákupu.  

 

Identifikácia výrobku zverejneného na internetovej stránke ww.soi.sk v časti Nebezpečné 

výrobky-Národný trh SR: 

Náušnice striebornej farby, pozostávajúce z malých krúžkov, ktoré sa spájajú do väčšieho 

neukončeného kruhu. Výrobok je pripevnený na plastovom štítku s označením „rossetti“. 

 

Na zadnej strane štítku sú uvedené nasledovné informácie: 

Distribútor: MANDAU spol. s.r.o., Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno. 

Náušnice C6, 20589851, EAN: 8585021660386, Cena 

 

Vyhnúť sa kontaktu s vodou chemikáliami čistiacimi prostriedkami a kozmetickými 

prípravkami. Čistiť mäkkou suchou tkaninou. Krajina pôvodu: Čína. 

 

Druh nebezpečnosti: 

Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah kadmia a niklu. 

Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány 

a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny. Nikel je silný 

senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré 

prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou. 

 

Príčiny nebezpečnosti: 

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v 

kovových častiach šperkov (náramkov, náhrdelníkov, prsteňov). V prípade náušníc zlatej farby 

bola nameraná hodnota 79,79 % hmotnostných kadmia a v prípade náušníc striebornej farby 

bola nameraná hodnota 79,28 % hmotnostných kadmia. 

Bižutéria určená na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako napr.: náhrdelníky, náramky a 

retiazky, ozdoby na členky, prstene a pod., nesmie obsahovať nikel v hodnote vyššej ako 0,5 

μg/cm²/týždeň (migračný limit).  

 

Pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší (náušnice), tieto nesmú obsahovať 

nikel v hodnote vyššej ako 0,2 μg/cm²/týždeň. V prípade náušníc zlatej farby bola nameraná 
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hodnota 0,3514 μg/cm²/týždeň a v prípade náušníc striebornej farby bola nameraná 

hodnota 0,4002 μg/cm²/týždeň. 

 

Popis výrobku a označenie na balení výrobku zakúpeného do kontrolného nákupu: 

Náušnice striebornej farby (1 pár), pozostávajúce z malých krúžkov, ktoré sa spájajú do 

väčšieho neukončeného kruhu.  

 

Náušnice sú uchytené na plastovej podložke s nasledovnými informáciami: Na prednej strane: 

„rossetti“  

 

Na zadnej strane plastovej podložky bol nalepený papierový štítok s informáciami: Distribútor: 

MANDAU spol. s r.o., Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno, Cena, Náušnice C6, 

20589851, Vyhnúť sa kontaktu s vodou chemikáliami čistiacimi prostriedkami a kozmetickými 

prípravkami. Čistiť mäkkou suchou tkaninou. Krajina pôvodu: Čína, EAN 8585021660386 

 

Komparácia údajov o výrobku - Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, strieborná farba, EAN: 

8585021660386, 20589851 z internetovej stránky www.soi.sk časť Nebezpečné výrobky - 

Národný trh SR a údajov o výrobku - Náušnice, C6, zn. ROSSETTI, strieborná farba, EAN: 

8585021660386, 20589851, ktorý sa nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa na kontrolovanej 

prevádzkarni a bol zakúpený do KN: 

 

 
Nebezpečný výrobok 

Výrobok nachádzajúci sa v ponuke pre 

spotrebiteľa 

Názov: 

číslo modelu:  

Čiarový kód: 

Krajina pôvodu: 

Náušnice C6 

20589851 

8585021660386 

Čína 

Náušnice C6 

20589851 

8585021660386                                                   

Čína 

 

Pri kontrole bolo zistené, že 1 hore uvedený druh výrobku v celkovej hodnote 4,99 € 

nespĺňal podmienky predaja, preto bolo účastníkovi konania umožnené prijať nápravné 

opatrenie, že nebude ďalej sprístupňovať predmetné výrobky. 

 

V zmysle predmetných informácií zverejnených dňa 20.06.2022 na internetovej stránke 

www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky/Národný trh vyššie uvedený výrobok nespĺňal 

požiadavky bezpečného výrobku podľa § 2 ods. g) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

predstavoval chemické riziko ohrozenia zdravia a preto je nebezpečným výrobkom. 

V zmysle § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa nebezpečným výrobkom je výrobok, 

ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 ods. g) zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

V zmysle § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa bezpečným výrobkom sa rozumie 

výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, 

inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej 

použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre 

spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo 

a svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.  

 

V zmysle § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na trh možno uviesť, ponúkať alebo 

predávať len bezpečné výrobky. Na základe kontrolných zistení správny orgán konštatuje, 

že účastník konania túto povinnosť ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 

nesplnil, nakoľko spotrebiteľom ponúkal a predával nebezpečný výrobok.  

 

http://www.soi.sk/
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Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa 01.07.2022, ktorého 

kópiu v prevádzkarni účastníka konania prevzala vedúca prevádzkarne účastníka konania, 

ktorá bola prítomná pri kontrole. 

 

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa 

a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa 

04.10.2022 zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona 

o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa 06.10.2022. 

 

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

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

oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Nakoľko 

účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol kontrolou 

spoľahlivo zistený skutkový stav. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname vedúca prevádzkarne účastníka konania kontrolné 

zistenia nespochybňuje a uvádza, že prijala nápravné opatrenia.  

 

Vo vyjadrení v liste zo dňa 08.07.2022 konateľ účastníka konania kontrolné zistenie 

nespochybňuje a k nedostatku zaznamenanému v inšpekčnom zázname uvádza, že na 

základe kontroly vykonanej Inšpektorátom SOI v Nitre dňa 13.04.2022 boli odobraté 

výrobky, ktorých rozbor preukázal, že výrobky obsahujú nadmerné hodnoty niklu a kadmia, 

preto boli výrobky stiahnuté zo všetkých predajní a bol vyvesený oznam pre zákazníkov 

o možnosti vrátenia zakúpeného výrobku a vrátenia kúpnej ceny, pričom zlyhal ľudský 

faktor, keď personál predajne nestiahol všetky nebezpečné náušnice a aj napriek príkazu 

nadriadeného, jeden pár náušníc zostal vystavený v prevádzke v Trnave. Konateľ účastníka 

konania zároveň poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť nemá priamy dosah a možnosť 

ovplyvniť sortiment výrobkov, ktorý je do ich prevádzok dodávaný a predávaný formou 

komisionálneho predaja a zatiaľ neevidujú žiadne reklamácie, zranenia alebo úrazy. Uvádza, 

že na strane spoločnosti nikdy nebol záujem akýmkoľvek spôsobom poškodiť zdravie 

spotrebiteľov, ani im spôsobiť ujmu na zdraví pri kúpe výrobkov, alebo ich vystaviť 

akémukoľvek nebezpečenstvu, pričom dlhodobo dbajú na to, aby boli v rámci ich prevádzok 

dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy. V závere vyjadrenia konateľ účastníka 

konania navrhuje, aby SOI pri svojom rozhodovaní zohľadnila mieru zavinenia a okolnosti 

porušenia zákonných ustanovení. Nakoľko zo strany spoločnosti evidentne absentuje 

akékoľvek úmyselné zavinenie, spotrebiteľovi nebola spôsobená žiadna závažná ujma 

a ihneď po vytknutí nedostatkov boli prijaté nápravné opatrenia, aby v rámci konania SOI 

zohľadnila závažnosť veci, následky konania a dĺžku trvania protiprávneho konania, ktoré 

boli podľa ich názoru minimálne. 

 

Vo vyjadrení v e-maile zo dňa 09.08.2022 zástupca účastníka konania oznamuje orgánu 

dohľadu, že sa od zákazníkov nevrátil ani jeden kus nebezpečných náušníc.  

 

K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že aj keď odstránenie zisteného 

nedostatku prijatím nápravných opatrení stiahnutím predmetného nebezpečného výrobku 

z ponuky pre spotrebiteľa 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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Správny orgán zároveň uvádza, že skutočnosti uvedené vo vyjadrení zo dňa 08.07.2022 

nemajú vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, na ktoré znie je možné prihliadať, nakoľko 

zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za 

nedostatky zistené v čase kontroly. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon 

o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo 

predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán 

nepreukazuje úmysel v konaní. Oprávnenie predávajúceho na náhradu škody od 

dodávateľov v rámci vzájomných zmluvných vzťahov nie je dotknuté. 

 

K vyjadreniam konateľa účastníka konania správny orgán taktiež poukazuje na to, že 

nebezpečný výrobok bol účastníkom konania odpredaný do kontrolného nákupu, pričom 

skutočnosť, že účastník konania predáva výrobok formou komisionálneho predaja ho 

nezbavuje zodpovednosti za porušenie zákazu uloženého predávajúcemu ponúkať a 

predávať nebezpečný výrobok v zmysle§ 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

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 predávajúceho ponúkať a predávať len bezpečné 

výrobky. 

 

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

závažnosť protiprávneho konania a s tým spojené možné následky, keďže ponuka 

nebezpečných výrobkov je zvlášť závažné zistenie, nakoľko takéto výrobky predstavujú pre 

spotrebiteľov pri ich používaní zvýšené nebezpečenstvo. Dôvody pre vyhlásenie 

predmetného výrobku za nebezpečný sú uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti za 

zistené nedostatky. V prípade porušenia tohto zákona dochádza k tzv. ohrozovacím 

správnym deliktom. K naplneniu ich skutkovej podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia 

povinností zodpovednou osobou – v tomto prípade výrobcom – došlo k ohrozeniu práv 

spotrebiteľa chránených týmto zákonom. 

 

Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania 

zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi boli ponúkané nebezpečné 

výrobky, bolo potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter 

protiprávneho konania je zvlášť závažný. Keďže účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je 

ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní 

nebezpečného výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľa používajúceho 

takýto výrobok. Taktiež bolo zohľadnené, že sa jednalo o výrobky určené na priamy 

a dlhodobý kontakt s pokožkou, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší, ktoré nesmú 

obsahovať nikel v hodnote vyššej ako 0,2 μg/cm²/týždeň, pričom nameraná hodnota náušníc 

striebornej farby, zverejnených na web stránke www.soi.sk, bola až 0,4002 μg/cm²/týždeň.  

 

http://www.soi.sk/
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Taktiež bolo prihliadnuté k tej skutočnosti, že oznam o nebezpečnosti predmetného výrobku 

bol zverejnený na internetovej stránke www.soi.sk v časti Nebezpečné výrobky-Národný trh 

SR už dňa 20.06.2022, pričom kontrola v prevádzkarni účastníka konania bola vykonaná 

dňa 01.07.2022, teda 11 dní po zverejnení oznamu o nebezpečnosti predmetného výrobku. 

 

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. 

 

 
 


