
Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  
Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box 89, O11 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0357/05/2018                                                                                 Dňa: 20. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako  
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 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, § 20 zákona                       
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a podľa § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 

r o z h o d o l  takto:  

 

účastníkovi konania: GEJDÁK, s.r.o., sídlo: Cesta na Vlkolínec 907/17, 034 01 
Ružomberok 
 
prevádzkareň: kontrola bola zameraná na zariadenia detského ihriska pri penzióne 
GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, Ružomberok 
 
dátum vykonania kontroly: 29.10.2018 
 
 
 

./. 
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● pre porušenie povinnosti predávajúceho, resp. poskytovateľa služieb v zmysle                    
§ 4 ods. 1 písm. h/ zákona o ochrane spotrebiteľa:  
- zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné  
použitie, keď bolo kontrolou, zameranou na posúdenie rizikových faktorov 
a bezpečnostných požiadaviek zariadení detského ihriska (konkrétne kolotoča pre 8 detí, 
dreveného domčeka a 2ks jednobodových kývavých hojdačiek) pri penzióne GEJDÁK, 
Cesta na Vlkolínec 17, Ružomberok (podľa noriem STN EN 1176:2009 Zariadenia a povrch 
detských ihrísk a STN EN 1177:2009 Povrch ihriska tlmiaci náraz) prevádzkovanom 
účastníkom konania- poskytovateľom služieb: GEJDÁK, s.r.o., sídlo: Cesta na Vlkolínec 
907/17, 034 01 Ružomberok, dňa 29.10.2018, s využitím podnetu P-787/2018 zistené, že:  
-kolotoč pre 8 detí (s umiestnením sedenia 2x4 a z materiálu: drevo a kov):  
-mal na dvoch sedadlách odstránené (zlomené) bočné operadlá 
-nebol označený týmito údajmi: -meno  a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 

                                -označenie zariadenia a rok výroby 
                                         -číslo a rok vydania normy STN EN 1176-1:2008, 

čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 Zariadenia 
a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy   
čl. 7.1 písm. a/, b/, c/, podľa ktorého sa zariadenie musí označiť čitateľne, trvanlivo                               
a na mieste viditeľnom z úrovne zeme minimálne týmito údajmi:  
   a/ menom a adresou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
   b/ označením zariadenia a rokom výroby 
   c/ číslom a rokom vydania tejto európskej normy, t. j. EN 1176-1:2008 
-pod daným zariadením s kritickou výškou pádu ≤1 000mm sa z 1/3 nachádzala dopadová 
plocha z kameňa, teda povrch netlmiaci náraz, čím neboli splnené osobitné požiadavky 
v zmysle normy STN EN 1177:2009 Povrch ihriska tlmiaci náraz, podľa ktorej je kameň ako 
materiál, z ktorého je zhotovená dopadová plocha pod týmto zariadením, neprípustný 
-drevený domček (z materiálu: drevo):  
- mal na viacerých miestach prehnité drevo 
-nebol označený týmito údajmi: -meno  a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 

                                -označenie zariadenia a rok výroby 
                                         -číslo a rok vydania normy STN EN 1176-1:2008, 

čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 Zariadenia 
a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy   
čl. 7.1 písm. a/, b/, c/, podľa ktorého sa zariadenie musí označiť čitateľne, trvanlivo                                
a na mieste viditeľnom z úrovne zeme minimálne týmito údajmi:  
   a/ menom a adresou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
   b/ označením zariadenia a rokom výroby 
   c/ číslom a rokom vydania tejto európskej normy, t. j. EN 1176-1:2008 
-pod daným zariadením (ako aj pod drevenou konštrukciou, kde sa pred vykonaním kontroly 
nachádzali hojdačky) sa nachádzali betónové prvky, ktoré boli nad úrovňou plochy                            
na hranie, čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 
Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky                             
a skúšobné metódy čl. 4.2.14, podľa ktorého sa základy musia navrhnúť tak, aby neboli 
zdrojom ohrozenia (uvoľnenia, nárazu) a pripevňovacie prvky majú byť najmenej 400mm 
pod úrovňou plochy na hranie,  
čím poskytovateľ služieb porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služieb 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie 

./. 
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u k l a d á 

 
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške     
500,-€, slovom päťsto eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť do 30 dní                                    
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty príkazom na úhradu na účet: 
vedený v Štátnej pokladnici, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-03570518. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 29.10.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu zariadení 
detského ihriska pri penzióne GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, Ružomberok, pri ktorej boli 
zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá účastník konania.  
 
 
Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti pre predávajúceho (resp. poskytovateľa 
služieb): 

 
V zmysle § 2 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom  fyzická osoba, ktorá 
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 
V zmysle § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcim, poskytovateľom 
služieb 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.  
 
V zmysle § 2 písm. i/ zákona o ochrane spotrebiteľa je službou akákoľvek činnosť alebo 
výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností 
upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo 
iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť 
mlčanlivosti podľa osobitných predpisov vrátane zákonom prenesenej právomoc 
profesijných komôr.  
 
V zmysle § 4 ods. 1 písm. h/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci, resp. 
poskytovateľ služieb povinný zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.   

 

Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie 
povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. h/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo kontrolou, 
zameranou na posúdenie rizikových faktorov a bezpečnostných požiadaviek zariadení 
detského ihriska (konkrétne kolotoča pre 8 detí, dreveného domčeka a 2ks jednobodových 
kývavých hojdačiek) pri penzióne GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, Ružomberok (podľa 
noriem STN EN 1176:2009 Zariadenia a povrch detských ihrísk a STN EN 1177:2009 
Povrch ihriska tlmiaci náraz) prevádzkovanom účastníkom konania- poskytovateľom 
 

./. 
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služieb: GEJDÁK, s.r.o., sídlo: Cesta na Vlkolínec 907/17, 034 01 Ružomberok, dňa 
29.10.2018, s využitím podnetu P-787/2018 zistené, že:  
-kolotoč pre 8 detí (s umiestnením sedenia 2x4 a z materiálu: drevo a kov):  
-mal na dvoch sedadlách odstránené (zlomené) bočné operadlá 
-nebol označený týmito údajmi:  

-meno  a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
-označenie zariadenia a rok výroby 

  -číslo a rok vydania normy STN EN 1176-1:2008, 
čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 Zariadenia 
a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy   
čl. 7.1 písm. a/, b/, c/, podľa ktorého sa zariadenie musí označiť čitateľne, trvanlivo                                
a na mieste viditeľnom z úrovne zeme minimálne týmito údajmi:  
   a/ menom a adresou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
   b/ označením zariadenia a rokom výroby 
   c/ číslom a rokom vydania tejto európskej normy, t. j. EN 1176-1:2008 
-pod daným zariadením s kritickou výškou pádu ≤1 000mm sa z 1/3 nachádzala dopadová 
plocha z kameňa, teda povrch netlmiaci náraz, čím neboli splnené osobitné požiadavky 
v zmysle normy STN EN 1177:2009 Povrch ihriska tlmiaci náraz, podľa ktorej je kameň ako 
materiál, z ktorého je zhotovená dopadová plocha pod týmto zariadením, neprípustný 
-drevený domček (z materiálu: drevo):  
- mal na viacerých miestach prehnité drevo 
-nebol označený týmito údajmi:  

-meno  a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
-označenie zariadenia a rok výroby 

  -číslo a rok vydania normy STN EN 1176-1:2008, 
čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 Zariadenia 
a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy   
čl. 7.1 písm. a/, b/, c/, podľa ktorého sa zariadenie musí označiť čitateľne, trvanlivo                                
a na mieste viditeľnom z úrovne zeme minimálne týmito údajmi:  
   a/ menom a adresou výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
   b/ označením zariadenia a rokom výroby 
   c/ číslom a rokom vydania tejto európskej normy, t. j. EN 1176-1:2008 
-pod daným zariadením (ako aj pod drevenou konštrukciou, kde sa pred vykonaním kontroly 
nachádzali hojdačky) sa nachádzali betónové prvky, ktoré boli nad úrovňou plochy na 
hranie, čím neboli splnené osobitné požiadavky v zmysle normy STN EN 1176-1:2009 
Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky                                
a skúšobné metódy čl. 4.2.14, podľa ktorého sa základy musia navrhnúť tak, aby neboli 
zdrojom ohrozenia (uvoľnenia, nárazu) a pripevňovacie prvky majú byť najmenej 400mm                     
pod úrovňou plochy na hranie,  
čím poskytovateľ služieb porušil povinnosť zabezpečiť poskytovanie služieb 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. 
 
Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona, citovaného vo výrokovej 
časti tohoto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako prevádzkovateľ zariadení 
detského ihriska pri penzióne GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, Ružomberok, a zároveň ako 
predávajúci, resp. poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa- 
GEJDÁK, s.r.o.. 

./. 
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Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 15.1.2019 
(s doručením do elektronickej schránky účastníka konania na portáli www.slovensko.sk dňa 
24.1.2019), oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.  

 
 
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 29.10.2018 konateľ spoločnosti GEJDÁK, s.r.o. 
uviedol, že nedostatkové zariadenia detského ihriska sú veľmi staré, nemá k nim žiadne 
doklady, z dôvodu ich poškodenia začal s ich postupnou demontážou, následne plánuje 
likvidovať drevený domček a počas kontroly uzavrel predmetné detské ihrisko.   
 
 
Správny orgán hodnotí pozitívne postupné odstraňovanie zistených nedostatkov,                             
no zároveň zdôrazňuje, že v zmysle § 7 ods. 3 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, je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný 
v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné 
opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu 
orgánu dozoru. Preto okamžité uzavretie dotknutého detského ihriska a deklarované 
postupné likvidovanie daných zariadení nezbavuje účastníka konania zodpovednosti                     
za zistené protiprávne konanie. Zistené nedostatky boli zapríčinené pri správe a údržbe 
daných zariadení, čomu by sa dalo predísť vykonávaním pravidelnej údržby, ktorou by sa 
odhalili vzniknuté nedostatky a boli by zabezpečené preventívne opatrenia na odstránenie 
zníženej úrovne bezpečnosti a funkčnosti predmetných zariadení. Za nedodržanie zákona 
o ochrane spotrebiteľa a osobitných predpisov, medzi ktoré patria aj slovenské technické 
normy, je zodpovedný prevádzkovateľ detského ihriska, a to bez ohľadu na to, kto bol 
zhotoviteľom zariadení detského ihriska. Orgán dozoru má za to, že zodpovednosť 
účastníka konania je koncipovaná na objektívnom princípe a jeho vyjadrenie, ktorým 
žiadnym spôsobom nespochybnil zistený skutkový stav, nie je dôvodom vyvinenia sa                     
za preukázané nedostatky. Vychádzajúc preto pri interpretácii právnej normy 
z gramatického výkladu ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý stanovuje 
správnemu orgánu povinnosť, nie možnosť, uložiť predávajúcemu, resp. poskytovateľovi 
služieb postih za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, vydáva správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom 
zabezpečiť zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- 
priemerného spotrebiteľa. 
 
 
Ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa, je GEJDÁK, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ vyššie citovanej 
právnej úpravy povinná zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich 
riadne a bezpečné použitie. 

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
Tým bol porušený § 4 ods. 1 písm. h/ zákona o ochrane spotrebiteľa.  

./. 

http://www.slovensko.sk/
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Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti a spôsob 
a následky porušenia povinnosti, spočívajúce v porušení práv spotrebiteľov chránených 
dotknutými zákonnými ustanoveniami. 

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti zo strany účastníka konania, 
v dôsledku ktorej nezabezpečil poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne 
a bezpečné použitie, a to nedodržaním technických požiadaviek na bezpečnosť zariadení 
detského ihriska určených v norme  STN EN 1176-1:2009 Zariadenia a povrch detských 
ihrísk Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy a v norme                      
STN EN 1177:2009 Povrch ihriska tlmiaci náraz. Cieľom predmetných noriem bolo 
zabezpečiť väčšiu bezpečnosť detí na detských ihriskách, a to stanovením takých 
požiadaviek, aby miera hroziaceho rizika, vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry                           
na detských ihriskách, neprekročila hranicu rizika, ktorú možno rozumne predvídať.  
 
 
Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v znížení rozsahu 
spotrebiteľových práv priznaných mu zákonom, t. j. práva na informácie a práva na ochranu 
zdravia a bezpečnosti pri poskytovaní služieb. Zistený správny delikt patrí k ohrozovacím 
správnym deliktom, kedy pre definovanie protiprávneho konania stačí reálna hrozba 
protiprávneho následku a preto nie je nevyhnutné, aby následok aj nastal. Vzhľadom 
k zisteným rizikovým faktorom však nemožno vylúčiť ani možnosť zranenia detského 
používateľa zariadení detského ihriska, čo deklaroval aj spotrebiteľ podávajúci podnet                     
P-787/2018 prostredníctvom systému ECHO, t. j. cez systém umožňujúci spotrebiteľom 
nahlasovať orgánu dozoru riziko nepotravinárskeho výrobku, ktorý im spôsobil zranenie 
alebo ohrozil ich zdravie.  
 
 
Po zohľadnení konania, resp. opomenutia konania zo strany účastníka konania, kedy 
ponechal v užívaní zariadenia detských ihrísk v nevyhovujúcom stave a pod jedným 
zariadením nezabezpečil vhodný povrch tlmiaci náraz, vrátane miery, v akej sú dané 
opomenutia, resp. skutky spôsobilé ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa, t. j. jeho zdravie 
a bezpečnosť, s dôrazom na to, že konaním účastníka konania mohla byť ovplyvnená 
najzraniteľnejšia skupina spotrebiteľov, t. j. detí, možno uvedené konanie účastníka konania 
považovať za závažné porušenie zákona. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie 
uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho 
orgánu prihliadnuté. 

 

./. 
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Hra je základnou a neoddeliteľnou súčasťou detstva. Právo detí na účasť v hrách  
potvrdzuje aj konvencia OSN o právach dieťaťa v článku 31. Detské ihrisko je priestor                     
na realizáciu hry, ktorý v prípade detí, nie je len nositeľom zábavy, ale aj socializácie,  
poznávania, výchovy, vzdelávania a osvojovania si a rozvíjania ich motorických  funkcií, 
a preto je viac ako žiadúce, aby bol tento priestor spôsobilý na riadne a najmä bezpečné 
poskytovanie služieb. Zariadenia detského ihriska predstavujú skupinu výrobkov určenú                   
pre deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká, a vzhľadom na ich rozumové 
schopnosti nedokážu predvídať hroziace nebezpečenstvo.  

 

Vhodný a bezpečný povrch patrí medzi základné predpoklady bezpečnosti detského ihriska. 
Čím je zariadenie detského ihriska vyššie, alebo v prípade zariadení, ktoré spôsobujú 
vynútený pohyb používateľa (napríklad hojdačky, šmýkačky, kývavé zariadenia, kolotoče 
atď.) aj bez ohľadu na výšku voľného pádu, tým je voľba správneho povrchu dôležitejšia 
s cieľom zaručenia bezpečného pádu. Aj keď takýto povrch nechráni pred všetkými úrazmi, 
značne však obmedzuje riziko spojené s ich príznakmi.  

 

Informácie o identifikácii zariadenia detského ihriska spočívajúce v jeho označení údajmi 
o výrobcovi alebo o autorizovanom zástupcovi, o samotnom zariadení a roku jeho výroby 
a v neposlednom rade o norme STN EN 1176-1:2008, patria medzi základné informácie, 
ktoré spotrebiteľ musí dostať vždy. Absenciou vyššie uvedených údajov by bol spotrebiteľ 
ukrátený o údaje určené osobitným predpisom, ktoré by mu uľahčili získať informácie 
o výrobcovi a o danom zariadení.  
 

Bezpečnosť detí na detskom ihrisku závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu 
zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby týchto zariadení a celého priestoru detského 
ihriska. Norma STN EN 1176-7:2009 Zariadenia a povrch detských ihrísk Časť 7: Návod                  
na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku zahŕňa tri druhy kontrol: bežnú vizuálnu kontrolu 
(ktorá umožňuje rozoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť zapríčinené 
vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi, napríklad ohrozením 
poškodenými časťami zariadenia alebo prítomnosťou rozbitých fliaš, s odporúčanou 
frekvenciou raz za týždeň), prevádzkovú kontrolu (t.j. podrobnejšiu prehliadku zameranú                     
na kontrolu funkcie a stability zariadení, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania; 
má sa vykonávať v intervale od jedného do troch mesiacov) a ročnú hlavnú kontrolu 
(vykonávanú s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu,                    
či sú splnené požiadavky príslušnej časti normy STN EN 1176 vrátane akýchkoľvek zmien, 
ktoré sa robili ako výsledok hodnotenia bezpečnostných opatrení, účinkov poveternostných 
vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, 
ktoré vyplývajú z vykonaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených 
častí). Dôležité je, aby sa zariadenia detských ihrísk udržiavali vo vyhovujúcom stave počas 
celej doby prevádzky, čo v tomto posudzovanom prípade nebolo splnené.  

 

./. 
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Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby 
konečnému spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom 
stanovených podmienok poskytovania služieb bez ohľadu na zavinenie (úmysel, 
nedbanlivosť) alebo akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili porušenie zákona, pretože 
zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom zodpovednosti za túto kategóriu 
správnych deliktov, kde sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti.   

 

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie                      
pre každého spotrebiteľa právo na informácie a právo na ochranu jeho zdravia                                        
a bezpečnosti. Preukázaním vyššie uvedených nedostatkov, zistených pri kontrole 
zariadení detského ihriska umiestneného pri penzióne GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, 
Ružomberok, nebol tento účel  v zákonom stanovenej miere dosiahnutý. 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný. 

 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, 
resp. poskytovateľovi služieb, ktorý  porušil  svoje povinnosti  týmto zákonom alebo právne 
záväznými aktami Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky  
66 400,- €.  

 
 
Ukladanie pokút za správne delikty podlieha uváženiu správneho orgánu (diskrečná 
právomoc), v ktorom správny orgán v rámci zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu                      
v stanovených limitoch uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie. Výšku pokuty je                            
v rámci administratívneho trestania nutné diferencovať a individualizovať, majúc na zreteli 
základné funkcie ukladania sankcií - individuálnu a generálnu prevenciu. Okrem 
preventívnej musí sankcia spĺňať aj represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej 
sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného 
správneho deliktu. Použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického 
uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu, musí byť riadne zdôvodnené. 
V nadväznosti na vyššie uvedené je výška postihu v rozhodnutí náležite odôvodnená 
špecifikáciou všetkých zákonných kritérií ovplyvňujúcich jej určenie, vrátane závažnosti, 
spôsobu, charakteru a následkov protiprávneho konania. 
 

 

Pri ukladaní výšky postihu bolo prihliadané na všetky vyjadrenia účastníka konania, vrátane 
plánovaného odstránenia nedostatkov. 

    

./. 
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Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 
má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, 
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou                      
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 
zákona.    

 

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 
pre Žilinský kraj,  Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani 
podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie                                       
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

  



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  
Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0368/05/2018                                                                                  Dňa: 20.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,                                    
ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 
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, § 20 zákona                      
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a podľa § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 

r o z h o d o l  takto:  

 

účastníkovi konania:  Dung Vu Dinh, miesto podnikania: A. Bernoláka 831, 013 03 Varín 
 
 
prevádzkareň: Textil, Nám. Sv. Floriána 131, Varín 
 
 
dátum vykonania kontroly: 19.12.2018 
 
 
 
 

./. 



                                                       -2-                                                         P/0368/05/2018 

 
● pre porušenie povinnosti v zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa 
(v nadväznosti na § 12 ods. 2), v zmysle ktorej je predávajúci povinný poskytnúť 
písomné informácie podľa osobitného predpisu v kodifikovanej podobe štátneho 
jazyka, keď bolo kontrolou účastníka konania: Dung Vu Dinh, miesto podnikania:                             
A. Bernoláka 831, 013 03 Varín v prevádzkarni: Textil, Nám. Sv. Floriána 131, Varín,                        
dňa 19.12.2018, zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom nachádzali  4 druhy textilných 
výrobkov v hodnote 196,-€, ktoré nemali písomné informácie podľa osobitného predpisu                   
(v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 o názvoch 
textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 
a iným zložením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES) o názve textilného vlákna uvedené 
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 
 

u k l a d á 
 
 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu                                            
vo výške 200,-€, slovom dvesto eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť                          
do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty priloženou poštovou 
poukážkou, resp. príkazom na úhradu na účet: vedený v Štátnej pokladnici,                                                                                  
č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-03680518. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 19.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni:                         
Textil, Nám. Sv. Floriána 131, Varín kontrolu, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý 
zodpovedá účastník konania.  
 

 
Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti pre predávajúceho: 

 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, musí predávajúci zabezpečiť, aby ním 
predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitných predpisov                             
(v prípade textilných výrobkov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU)                         
č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia 
textilných výrobkov etiketou a iným zložením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES,                                                
ďalej len nariadenie).   

 

Podľa článku 3 nariadenia bodu 1 písm. a) je textilný výrobok akýkoľvek surový, 
rozpracovaný, hotový, konfekčne rozpracovaný, vyrobený, polokonfekčný alebo konfekčný 
výrobok, ktorý je zložený výlučne z textilných vlákien bez ohľadu na použitý postup 
zmesovania alebo spájania.  

./. 
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V zmysle článku 3 nariadenia bodu 1 písm. g) je označenie etiketou umiestnenie 
požadovanej informácie na textilný výrobok pripevnením etikety. 
 
Podľa článku 3 nariadenia bodu 1 písm. h) je iné značenie uvedenie požadovanej informácie 
priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením                                      
alebo akoukoľvek inou technológiou aplikácie.  
 
V zmysle článku 3 nariadenia bodu 1 písm. i) je označenie spoločnou etiketou použitie 
jednej etikety pre niekoľko textilných výrobkov alebo zložiek.  
 
Podľa článku 4 nariadenia Všeobecné požiadavky sprístupnenia na trhu textilných výrobkov 
sa textilné výrobky sprístupnia na trhu len vtedy, ak sú označené etiketami alebo inými 
označením alebo ich sprevádzajú  obchodné dokumenty v súlade s týmto nariadením.  
 
V zmysle článku 5 nariadenia Názvy textilných vlákien bodu 1. sa používajú pri opise 
vláknového zloženia na etiketách a iných označeniach textilných výrobkov len názvy 
textilných vlákien uvedené v prílohe 1 tohto nariadenia.  Príloha 1 k predmetnému 
nariadeniu uvádza tento úplný zoznam názvov textilných vlákien:  
1. vlna  
2. alpaka, lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobor, vydra, 
po ktorých nasleduje alebo nenasleduje názov „vlna“ alebo „srsť“ 
3. zvieracia alebo konská srsť, s uvedením alebo bez uvedenia druhu zvieraťa (napr. srsť 
dobytka, srsť z kozy domácej, konské vlásie)  
4. hodváb  
5. bavlna  
6. kapok   
7. ľan   
8. pravé konope  
9. juta  
10. abaka (manilské konope)   
11. alfa  
12. kokos   
13. broom  
14. ramia   
15. sisal   
16. bengálske konope   
17. henequén   
18. maguey   
19. acetát   
20. alginát 
21. meďnaté vlákno  
22. modal  
23. proteín   
24. triacetát   
25. viskóza   
26. akryl   
 

./. 
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27. chloridové vlákno   
28. fluóretylén  
29. modakryl   
30. polyamid alebo nylon  
31. aramid   
32. polyimid   
33. lyocel   
34. polylaktid  
35. polyester  
36. polyetylén   
37. polypropylén  
38. polykarbamid  
39. polyuretán  
40. vinylal   
41. trivinyl   
42. elastodién   
43. elastan   
44. sklené vlákno  
45. elastomultiester  
46. elastoolefín   
47. melamín   
48. názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého sú vlákna zložené, napríklad kovové 
(metalické, metalizované), azbestové alebo papierové, po ktorom nasleduje alebo 
nenasleduje slovo „priadza“ alebo „vlákno“.  
 
V zmysle článku 14 nariadenia Etikety a iné označenia bodu 1. sa textilné výrobky označujú 
etiketou alebo inými označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom 
sprístupnení na trhu (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 
z 9.7.2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 sa za 
sprístupnenie na trh sa považuje každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu 
alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo 
bezodplatne).  Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko 
čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené.  
 
 
Podľa článku 15 nariadenia Povinnosť zabezpečiť etiketu alebo iné označenie                                   
bodu 3. distribútor pri sprístupnení textilného výrobku na trhu zabezpečuje, aby textilné 
výrobky mali primerané etikety alebo iné označenia predpísané v tomto nariadení. 
  
V zmysle článku 16 nariadenia Používanie názvov textilných vlákien a opisov vláknového 
zloženia bodu 1. sa opisy zloženia z textilných vlákien pri sprístupňovaní textilného výrobku 
na trhu uvádzajú v katalógu a obchodnej literatúre, na obaloch, etiketách a iných 
označeniach tak, aby boli ľahko čitateľné, viditeľné, jasné a napísané tlačou,                                     
ktorá je jednotná, čo sa týka jej veľkosti, štýlu a písma. Táto informácia je pre spotrebiteľa 
pred kúpou jasne viditeľná aj v prípadoch, keď sa nákup uskutočňuje elektronicky.  
 

./. 
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Podľa vyššie citovaného článku 16 nariadenia bodu 3. sú označenia  etiketou alebo iné 
označenia v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné 
výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak.  
 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ sa informácie uvedené v § 12 poskytujú 
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hospodárske subjekty v rámci dodávateľského reťazca, 
ktoré uvádzajú svoje textilné výrobky na trh, sú povinné sa informovať, či bude krajina,                      
na trh ktorej plánujú uviesť svoje textilné výrobky, akceptovať etikety len vo svojom úradnom 
jazyku alebo či bude akceptovať etikety aj v jazykoch iných členských štátov. Slovenská 
republika na základe vnútroštátnych právnych predpisov, t. j. zákona o ochrane spotrebiteľa 
a zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v  znení neskorších predpisov, akceptuje len 
etikety v úradnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.  
 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti                    
v zmysle § 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2), keď bolo kontrolou účastníka konania:                         
Dung Vu Dinh, miesto podnikania: A. Bernoláka 831, 013 03 Varín v prevádzkarni: Textil, 
Nám. Sv. Floriána 131, Varín, dňa 19.12.2018, zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom 
nachádzali  4 druhy textilných výrobkov v hodnote 196,-0€, ktoré nemali písomné 
informácie podľa osobitného predpisu- nariadenia o názve textilného vlákna uvedené 
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 
 
Vyššie uvedený nedostatok bol zistený u týchto výrobkov:  

 1. Dámska mikina Benter  á 12,90€/ks v počte 3ks v hodnote 38,70€ 

 (100% Cotton, krajina pôvodu: neuvedená) 

 2. Detská mikina MUST á  7,80€/ks   v počte 5ks  v hodnote 39,-€ 

 (69% Cotton, 35% Polyester, krajina pôvodu: neuvedená) 

 3. Pánske rifle VIMAN á 19,90€/ks v počte 4ks v hodnote 79,60€ 

 (78% Cotton, 20% Polyester, 2% Spandex, krajina pôvodu: neuvedená) 

 4. Dámske nohavice GIUSY MODA á 12,90€/ks v počte 3ks v hodnote 38,70€ 

 (95% Cotone, 5% EL, krajina pôvodu: Taliansko). 
 
Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohoto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa- Dung Vu Dinh. 

 

Listom zo dňa 16.1.2019, ktorý bol účastníkovi konania doručený dňa 22.1.2019, mu bolo 
oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 19.12.2018 účastník konania uviedol,                             
že inšpekčný záznam osobne prevzal a nedostatky odstráni. 

./. 



                                                        -6-                                                         P/0368/05/2018 

 

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť 
zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie 
a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru. Preto následné 
deklarované odstránenie zistených nedostatkov nemá vplyv na preukázané protiprávne 
konanie a nie je možné ho definovať ako liberačný dôvod z nepochybne zisteného 
skutkového stavu veci. Účastník konania svojím vyjadrením žiadnym spôsobom 
nespochybnil správnym orgánom zistený skutkový stav  a preto vychádzajúc pri interpretácii 
právnej normy z gramatického výkladu ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, 
ktorý stanovuje správnemu orgánu povinnosť, nie možnosť, uložiť predávajúcemu postih                
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
vydáva správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, za účelom zabezpečiť 
zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa.  

 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, ste v zmysle ustanovenia 
§ 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2) vyššie citovanej právnej úpravy povinný poskytnúť 
písomné informácie podľa osobitného predpisu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.  
 
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
 
Tým bol porušený § 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2)  zákona o ochrane spotrebiteľa.  
 
 
Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti a spôsob 
a následky porušenia povinnosti, spočívajúce v porušení práv spotrebiteľov chránených 
dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Závažnosť protiprávneho  konania  spočíva  v  tom,  že  zákonodarca  stanovením  plnenia  
povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávané textilné výrobky boli zreteľne 
označené údajmi o vláknovom zložení v štátnom jazyku podľa nariadenia (t. j. aby 
predmetné označenie etiketou bolo trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné, prístupné a v prípade 
etikety aj pevne pripevnené) sledoval zámer poskytnutia predmetnej informácie, tak dôležitej 
pre spotrebiteľa, zrozumiteľným spôsobom. Opomenutím konania zo strany účastníka 
konania uvádzať písomne poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane 
spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka nezabezpečením prekladu vyššie 
uvedených informácií na výrobkoch týkajúcich sa označenia zloženia textilných výrobkov      
do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, nebol úmysel zákonodarcu naplnený. Spôsob 
protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti zo strany účastníka konania, 
v dôsledku ktorej mal  v  ponuke  pre  spotrebiteľov  textilné  výrobky  s  označením  názvu  
 

./. 
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textilného vlákna len v cudzojazyčnom znení. Pri určení výšky pokuty boli zohľadnené 
následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajúce v zhoršení postavenia 
spotrebiteľa, jednak porušením práva spotrebiteľa na informácie o vláknovom zložení,                   
ako aj práva na ochranu jeho ekonomických záujmov spotrebiteľa prípadným 
znehodnotením týchto výrobkov ich nesprávnym ošetrovaním. Po zohľadnení výskytu 
v ponuke spotrebiteľom výrobkov označených nie v súlade s platnou legislatívou, vrátane 
miery v akej je daný skutok spôsobilý ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho 
základné práva, nemožno uvedené konanie účastníka konania považovať za menej 
závažné porušenie zákona. Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú 
skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému 
spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom 
stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na akékoľvek okolnosti,                              
ktoré spôsobili ich porušenie. Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto 
konania spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky 
pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  
 
 
Správny orgán pri stanovení výšky sankcie zohľadnil aj počet nedostatkových výrobkov,                 
t.j. 4 druhy, ako aj ich hodnotu, t. j. 196,-€. 
 
 
Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu 
k nákupných podmienkach a k rozsahu informovania spotrebiteľa o výrobkoch, čo môže pri 
nedodržaní dobromyseľnosti zo strany predávajúceho, spôsobiť spotrebiteľovi škodu.  

 

Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 
v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa a nariadenia,                
od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre 
každého spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. 
Preukázaním vyššie uvedeného nedostatku nebol tento  účel  v zákonom stanovenej miere 
dosiahnutý. 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný. 

 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, 
ktorý  porušil  svoje povinnosti  pokutu až do výšky  66 400,- €.  

 

./. 
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Ukladanie pokút za správne delikty podlieha uváženiu správneho orgánu (diskrečná 
právomoc), v ktorom správny orgán v rámci zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu                      
v stanovených limitoch uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie. Výšku pokuty je                      
v rámci administratívneho trestania nutné diferencovať a individualizovať, majúc na zreteli 
základné funkcie ukladania sankcií - individuálnu a generálnu prevenciu. Použitie správnej 
úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je 
výsledkom tohto procesu, musí byť riadne zdôvodnené. V nadväznosti na vyššie uvedené 
je výška postihu v rozhodnutí náležite odôvodnená špecifikáciou všetkých zákonných kritérií 
ovplyvňujúcich jej určenie, vrátane závažnosti, spôsobu, charakteru a následkov 
protiprávneho konania. 
 
Pri stanovení výšky sankcie boli zobrané do úvahy všetky vyjadrenia účastníka konania,  
vrátane prísľubu odstránenia zisteného nedostatku. 

 

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 
má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, 
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a 
zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 
zákona.    

 

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 
pre Žilinský kraj,  Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani 
podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 
 
      
 
 

 

  



Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  
Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0369/05/2018                                                                                  Dňa: 20.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,                                
ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 
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, § 20 zákona                          
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a podľa § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 

r o z h o d o l  takto:  

 

účastníkovi konania:  HONG SHENG, s.r.o., sídlo: Kvačalova 41, 010 04 Žilina 
 
 
prevádzkareň: VEVE Móda, Mariánske námestie 29/6, Žilina 
 
 
dátum vykonania kontroly: 20.12.2018 
 
 
 
 

./. 
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● pre porušenie povinnosti v zmysle § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa 
(v nadväznosti na § 12 ods. 2), v zmysle ktorej je predávajúci povinný poskytnúť 
písomné informácie podľa osobitného predpisu v kodifikovanej podobe štátneho 
jazyka, keď bolo kontrolou účastníka konania: HONG SHENG, s.r.o., sídlo: Kvačalova 41, 
010 04 Žilina v prevádzkarni: VEVE Móda, Mariánske námestie 29/6, Žilina,                                       
dňa 20.12.2018, zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo  6 druhov textilných 
výrobkov v hodnote 1 149,27,-€, ktoré nemali písomné informácie podľa osobitného 
predpisu (v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011 o názvoch 
textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou 
a iným zložením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES) o názve textilného vlákna uvedené 
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (predmetný nedostatok bol zistený u týchto 
výrobkov: Dámske rifle RE-DRESS® NO: RE3319 á 15,50€/ks v počte 8ks v hodnote 
124,00€ (95% COTTON, 5% ELASTAN, krajina pôvodu: neuvedená); Dámske rifle                        
RE-DRESS® NO:RE3158B á 15,50€/ks v počte 7ks v hodnote 108,50€ (95% COTTON,  
5% ELASTAN, krajina pôvodu: neuvedená); Dámske rifle YES!PINK á 15,00€/ks v počte 
13ks v hodnote 195,-€ (72,9% PAMUT-COTTON, 23% POLYESTER, 3,1% VISCOSA,                  
1% SPANDEX, krajina pôvodu: neuvedená); Dámsky kabát AURORA art. 1402 á 24,99€/ks 
v počte 7ks v hodnote 174,93€ (80% POLIESTERE, 20% ELASTAN, krajina pôvodu: 
Taliansko); Pánske tričko ROMAN ticiam ® á 5,00€/ks v počte 55ks v hodnote 275,00€ 
(100% COTTON, krajina pôvodu: Čína); Pánska mikina JINGGE classic&fashion                                
á 16,99€/ks v počte 16ks v hodnote 271,84€ (65% COTTON, 35% POLYESTER, krajina 
pôvodu: neuvedená) 

u k l a d á 
 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu                                       
vo výške 650,-€, slovom šesťstopäťdesiat eur, ktorú je účastník konania                                   
povinný (á) zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení                      
pokuty príkazom na úhradu na účet: vedený v Štátnej pokladnici,                                                                  
č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-03690518. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 20.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni:                    
VEVE Móda, Mariánske námestie 29/6, Žilina kontrolu, pri ktorej bol zistený nedostatok,                   
za ktorý zodpovedá účastník konania.  
 

 
Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti pre predávajúceho: 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, musí predávajúci zabezpečiť,                                
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitných predpisov                             
(v prípade textilných výrobkov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU)                         
č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia 
textilných výrobkov etiketou a iným zložením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES,                                           
ďalej len nariadenie).   

./. 
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Podľa článku 3 nariadenia bodu 1 písm. a) je textilný výrobok akýkoľvek surový, 
rozpracovaný, hotový, konfekčne rozpracovaný, vyrobený, polokonfekčný alebo konfekčný 
výrobok, ktorý je zložený výlučne z textilných vlákien bez ohľadu na použitý postup 
zmesovania alebo spájania.  

 
V zmysle článku 3 nariadenia bodu 1 písm. g) je označenie etiketou umiestnenie 
požadovanej informácie na textilný výrobok pripevnením etikety. 
 
Podľa článku 3 nariadenia bodu 1 písm. h) je iné značenie uvedenie požadovanej informácie 
priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením alebo 
akoukoľvek inou technológiou aplikácie.  
 
V zmysle článku 3 nariadenia bodu 1 písm. i) je označenie spoločnou etiketou použitie 
jednej etikety pre niekoľko textilných výrobkov alebo zložiek.  
 
Podľa článku 4 nariadenia Všeobecné požiadavky sprístupnenia na trhu textilných výrobkov 
sa textilné výrobky sprístupnia na trhu len vtedy, ak sú označené etiketami alebo inými 
označením alebo ich sprevádzajú  obchodné dokumenty v súlade s týmto nariadením.  
 
V zmysle článku 5 nariadenia Názvy textilných vlákien bodu 1. sa používajú pri opise 
vláknového zloženia na etiketách a iných označeniach textilných výrobkov len názvy 
textilných vlákien uvedené v prílohe 1 tohto nariadenia. Príloha 1 k predmetnému nariadeniu 
uvádza tento úplný zoznam názvov textilných vlákien:  
1. vlna  
2. alpaka, lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobor, vydra, 
po ktorých nasleduje alebo nenasleduje názov „vlna“ alebo „srsť“ 
3. zvieracia alebo konská srsť, s uvedením alebo bez uvedenia druhu zvieraťa (napr. srsť 
dobytka, srsť z kozy domácej, konské vlásie)  
4. hodváb  
5. bavlna  
6. kapok   
7. ľan   
8. pravé konope  
9. juta  
10. abaka (manilské konope)   
11. alfa  
12. kokos   
13. broom  
14. ramia   
15. sisal   
16. bengálske konope   
17. henequén   
18. maguey   
19. acetát   
20. alginát 
21. meďnaté vlákno  

./. 
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22. modal  
23. proteín   
24. triacetát   
25. viskóza   
26. akryl   
27. chloridové vlákno   
28. fluóretylén  
29. modakryl   
30. polyamid alebo nylon  
31. aramid   
32. polyimid   
33. lyocel   
34. polylaktid  
35. polyester  
36. polyetylén   
37. polypropylén  
38. polykarbamid  
39. polyuretán  
40. vinylal   
41. trivinyl   
42. elastodién   
43. elastan   
44. sklené vlákno  
45. elastomultiester  
46. elastoolefín   
47. melamín   
48. názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého sú vlákna zložené, napríklad kovové 
(metalické, metalizované), azbestové alebo papierové, po ktorom nasleduje alebo 
nenasleduje slovo „priadza“ alebo „vlákno“.  
 
 
V zmysle článku 14 nariadenia Etikety a iné označenia bodu 1. sa textilné výrobky označujú 
etiketou alebo inými označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom 
sprístupnení na trhu (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 
z 9.7.2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 sa                                
za sprístupnenie na trh sa považuje každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, 
spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už 
odplatne, alebo bezodplatne).  Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je 
trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené.  
 
 
Podľa článku 15 nariadenia Povinnosť zabezpečiť etiketu alebo iné označenie bodu 3. 
distribútor pri sprístupnení textilného výrobku na trhu zabezpečuje, aby textilné výrobky mali 
primerané etikety alebo iné označenia predpísané v tomto nariadení. 
 
 

./. 
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V zmysle článku 16 nariadenia Používanie názvov textilných vlákien a opisov vláknového 
zloženia bodu 1. sa opisy zloženia z textilných vlákien pri sprístupňovaní textilného výrobku 
na trhu uvádzajú v katalógu a obchodnej literatúre, na obaloch, etiketách a iných 
označeniach tak, aby boli ľahko čitateľné, viditeľné, jasné a napísané tlačou,                                   
ktorá je jednotná, čo sa týka jej veľkosti, štýlu a písma. Táto informácia je pre spotrebiteľa 
pred kúpou jasne viditeľná aj v prípadoch, keď sa nákup uskutočňuje elektronicky.  
 
Podľa vyššie citovaného článku 16 nariadenia bodu 3. sú označenia  etiketou alebo iné 
označenia v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné 
výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak.  
 

Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ sa informácie uvedené v § 12 poskytujú 
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hospodárske subjekty v rámci dodávateľského reťazca, 
ktoré uvádzajú svoje textilné výrobky na trh, sú povinné sa informovať, či bude krajina,                      
na trh ktorej plánujú uviesť svoje textilné výrobky, akceptovať označenia len vo svojom 
úradnom jazyku alebo či bude akceptovať označenia aj v jazykoch iných členských štátov. 
Slovenská republika na základe vnútroštátnych právnych predpisov, t. j. zákona o ochrane 
spotrebiteľa a zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v  znení neskorších predpisov, 
akceptuje len označenia v úradnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.  
 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti                    
v zmysle § 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2), keď bolo kontrolou účastníka konania:                    
HONG SHENG, s.r.o., sídlo: Kvačalova 41, 010 04 Žilina v prevádzkarni: VEVE Móda, 
Mariánske námestie 29/6, Žilina, dňa 20.12.2018, zistené, že sa v ponuke spotrebiteľom 
nachádzalo  6 druhov textilných výrobkov v hodnote 1 149,27,-€, ktoré nemali písomné 
informácie podľa osobitného predpisu- nariadenia o názve textilného vlákna uvedené 
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 
 
Vyššie uvedený nedostatok bol zistený u týchto výrobkov:  

 1. Dámske rifle RE-DRESS® NO: RE3319 á 15,50€/ks v počte 8ks v hodnote 124,00€ 

 (95% COTTON, 5% ELASTAN, krajina pôvodu: neuvedená) 

 2. Dámske rifle RE-DRESS® NO:RE3158B á 15,50€/ks v počte 7ks v hodnote 108,50€ 

 (95% COTTON, 5% ELASTAN, krajina pôvodu: neuvedená) 

 3. Dámske rifle YES!PINK á 15,00€/ks v počte 13ks v hodnote 195,-€ 

 (72,9% PAMUT-COTTON, 23% POLYESTER, 3,1% VISCOSA, 1% SPANDEX, krajina 
pôvodu: neuvedená) 

 4. Dámsky kabát AURORA art. 1402  á 24,99€/ks v počte 7ks v hodnote 174,93€ 

 (80% POLIESTERE, 20% ELASTAN, krajina pôvodu: Taliansko) 

 5. Pánske tričko ROMAN ticiam ®  á 5,00€/ks v počte 55ks v hodnote 275,00€ 

 (100% COTTON, krajina pôvodu: Čína) 

 6. Pánska mikina JINGGE classic&fashion á 16,99€/ks v počte 16ks v hodnote 271,84€ 

 (65% COTTON, 35% POLYESTER, krajina pôvodu: neuvedená). 
./. 
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Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohoto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa- HONG SHENG, s.r.o.. 

 

Listom zo dňa 22.1.2019, ktorý bol účastníkovi konania doručený dňa 23.1.2019 (na základe 
elektronickej doručenky na portáli www.slovensko.sk), mu bolo oznámené začatie 
správneho konania o uložení pokuty.  

 
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, toto právo 
však nevyužil.  
 

 
Ako predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, je HONG SHENG, s.r.o. 
v zmysle ustanovenia § 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2) vyššie citovanej právnej úpravy 
povinná poskytnúť písomné informácie podľa osobitného predpisu v kodifikovanej podobe 
štátneho jazyka.  
 
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
 
Tým bol porušený § 13 (v nadväznosti na § 12 ods. 2)  zákona o ochrane spotrebiteľa.  
 
 
Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti a spôsob 
a následky porušenia povinnosti, spočívajúce v porušení práv spotrebiteľov chránených 
dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Závažnosť protiprávneho  konania  spočíva  v  tom,  že  zákonodarca  stanovením  plnenia  
povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávané textilné výrobky boli zreteľne 
označené údajmi o vláknovom zložení v štátnom jazyku podľa nariadenia (t. j. aby 
predmetné označenie etiketou bolo trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné, prístupné a v prípade 
etikety aj pevne pripevnené) sledoval zámer poskytnutia predmetnej informácie, tak dôležitej 
pre spotrebiteľa, zrozumiteľným spôsobom. Opomenutím konania zo strany účastníka 
konania uvádzať písomne poskytnuté informácie podľa § 10a až 12 zákona o ochrane 
spotrebiteľa v kodifikovanej podobe štátneho jazyka nezabezpečením prekladu vyššie 
uvedených informácií na výrobkoch týkajúcich sa označenia zloženia textilných výrobkov                          
do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, nebol úmysel zákonodarcu naplnený. Spôsob 
protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti zo strany účastníka konania, 
v dôsledku ktorej mal v ponuke pre spotrebiteľov textilné výrobky s označením názvu  
 
 

./. 
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textilného vlákna len v cudzojazyčnom znení. Pri určení výšky pokuty boli zohľadnené 
následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajúce v zhoršení postavenia 
spotrebiteľa, jednak porušením práva spotrebiteľa na informácie o vláknovom zložení,                   
ako aj práva na ochranu jeho ekonomických záujmov spotrebiteľa prípadným 
znehodnotením týchto výrobkov ich nesprávnym ošetrovaním. Po zohľadnení výskytu 
v ponuke spotrebiteľa výrobkov označených nie v súlade s platnou legislatívou, vrátane 
miery v akej je daný skutok spôsobilý ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho 
základné práva, nemožno uvedené konanie účastníka konania považovať za menej 
závažné porušenie zákona. Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú 
skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému 
spotrebiteľovi, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom 
stanovených podmienok predaja výrobkov bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré 
spôsobili ich porušenie. Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania 
spočívajúci vo vyššie uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo 
strany správneho orgánu prihliadnuté.  
 
 
Správny orgán pri stanovení výšky sankcie zohľadnil aj počet nedostatkových výrobkov,               
t. j. 6 druhov, ako aj ich hodnotu, t. j. 1 149,27€. 
 
 
Konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu 
k nákupných podmienkach a k rozsahu informovania spotrebiteľa o výrobkoch, čo môže                       
pri nedodržaní dobromyseľnosti zo strany predávajúceho, spôsobiť spotrebiteľovi škodu.  

 

Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 
v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa a nariadenia,                  
od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre 
každého spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. 
Preukázaním vyššie uvedeného nedostatku nebol tento  účel  v zákonom stanovenej miere 
dosiahnutý. 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný. 

 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, 
ktorý  porušil  svoje povinnosti  pokutu až do výšky  66 400,- €.  

 

./. 
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Ukladanie pokút za správne delikty podlieha uváženiu správneho orgánu (diskrečná 
právomoc), v ktorom správny orgán v rámci zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu                      
v stanovených limitoch uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie. Výšku pokuty je                      
v rámci administratívneho trestania nutné diferencovať a individualizovať, majúc na zreteli 
základné funkcie ukladania sankcií - individuálnu a generálnu prevenciu. Použitie správnej 
úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je 
výsledkom tohto procesu, musí byť riadne zdôvodnené. V nadväznosti na vyššie uvedené 
je výška postihu v rozhodnutí náležite odôvodnená špecifikáciou všetkých zákonných kritérií 
ovplyvňujúcich jej určenie, vrátane závažnosti, spôsobu, charakteru a následkov 
protiprávneho konania. 
 
Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 
má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, 
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou                       
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 
zákona.    

 

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 
pre Žilinský kraj,  Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani 
podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 
 
      
 

 

 

  



Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre  

Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box 89, 011 79 ŽILINA 

Číslo:  P/0008/05/2019                                                                               Dňa: 01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako  
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 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, § 20 zákona                         
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch  v znení zák. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a podľa § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 

r o z h o d o l  takto:  

 

 

účastníkovi konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina 
 
prevádzkareň: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice 
 
dátum vykonania kontroly: 15.1.2019 
 

 
 

./. 
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1. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane  
spotrebiteľa 
●predávať výrobky v správnej miere, keď bolo kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 
u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina 
v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené,                
že v kontrolnom nákupe v hodnote 8,54€ bol spotrebiteľ poškodený o 0,06€,                                    
a to nedodržaním účtovnej miery u odpredávaného alkoholického nápoja Borovička Špišská 
á 60,-€/l o 1ml na podaných 40ml (pri poskytnutí tolerancie 1ml) 
 
2. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. d/ zákona                                 
o ochrane spotrebiteľa 
●správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, keď bolo kontrolou vykonanou dňa 
15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina 
v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené, že 
v kontrolnom nákupe v hodnote 8,54€ bol spotrebiteľ poškodený o 1,30€, a to nesprávnym 
účtovaním 1ks medu 20g/ks v cene 0,50€/ks a 2ks citróna 20g/ks v cene 0,80€/2ks, ktoré 
neboli spotrebiteľom objednané, no napriek tomu mu boli poskytnuté a účtované 
 
3. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 10a ods. 1 písm. k/ zákona  
o ochrane spotrebiteľa:  
●oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, jasným a zrozumiteľným spôsobom,  
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), keď bolo kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka 
konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: 
Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené, že predávajúci pred 
uzavretím zmluvy neoznámil spotrebiteľovi, jasným a zrozumiteľným spôsobom, informáciu 
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 
osobitným zákonom, a to ani písomnou informáciou v danej prevádzkarni a ani ústnou 
formou pri vykonaní kontrolného nákupu 
 
4. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane  
spotrebiteľa 
●zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere  
alebo množstve, keď bolo kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania:                        
SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel 
Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené, že predávajúci nezabezpečil,                    
aby ním predávané 2 druhy výrobkov  (med 20g/ks v cene 0,50€/ks a citrón 20g/ks v cene 
0,40€/ks) boli zreteľne označené údajom o miere alebo množstve  
 
5. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane  
spotrebiteľa 
●označiť výrobok predajnou cenou, keď bolo kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019  
u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina 
v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené,                  
že predávajúci neoznačil 2 druhy výrobkov (med 20g/ks v cene 0,50€/ks a citrón                      
20g/ks v cene 0,40€/ks) predajnou cenou 

./. 



                                                        -3-                                                          P/0008/05/2019 

 
6. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 15 ods. 1 písm. a/ zákona  
o ochrane spotrebiteľa 
●uviesť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne obchodné meno a sídlo 
predávajúceho, keď bolo kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania:                                         
SIRS-Development, a.s, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel 
Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice zistené, že na vhodnom a trvale viditeľnom 
mieste prevádzkarne nebolo uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho 

 
u k l a d á  

 
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške    
600,-€, slovom šesťsto eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť do 30 dní                       
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty príkazom na úhradu na účet: 
vedený v Štátnej pokladnici,  č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00080519. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 15.1.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni:                         
Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, Rajecké Teplice kontrolu, pri ktorej boli 
zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá účastník konania.  
 
Nezabezpečili ste dodržanie povinností pre predávajúceho: 

 
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať 
výrobky v správnej miere.  
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo 
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že v kontrolnom nákupe v hodnote 8,54€ bol spotrebiteľ 
poškodený o 0,06€, a to nedodržaním účtovnej miery u odpredávaného alkoholického 
nápoja Borovička Špišská á 60,-€/l o 1ml na podaných 40ml (pri poskytnutí tolerancie 
1ml). 
 
 
V zmysle § 4 ods. 1 písm. d/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný správne 
účtovať ceny pri predaji výrobkov.  
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo  
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že v kontrolnom nákupe v hodnote 8,54€ bol spotrebiteľ 
poškodený o 1,30€, a to nesprávnym účtovaním 1ks medu 20g/ks v cene 0,50€/ks a 2ks 
citróna 20g/ks v cene 0,80€/2ks, ktoré neboli spotrebiteľom objednané, no napriek 
tomu mu boli poskytnuté a účtované. 

./. 
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Podľa § 10a ods. 1 písm. k/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný                         
pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa 
pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom                               
na povahu výrobku, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu                       
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 
osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej                   
len zákon o alternatívnom riešení sporov).  
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo 
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že predávajúci pred uzavretím zmluvy neoznámil 
spotrebiteľovi, jasným a zrozumiteľným spôsobom, informáciu o možnosti obrátiť sa 
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom                         
o alternatívnom riešení sporov, a to ani písomnou informáciou v danej prevádzkarni                  
a ani ústnou formou pri vykonaní kontrolného nákupu. 
 
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, musí predávajúci zabezpečiť, aby ním 
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o miere alebo množstve. 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo  
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že predávajúci nezabezpečil, aby ním predávané 2 druhy 
výrobkov (med 20g/ks v cene 0,50€/ks a citrón 20g/ks v cene 0,40€/ks) boli zreteľne 
označené údajom o miere alebo množstve.  
 

Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný označiť  výrobok  
predajnou cenou.  

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo  
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že predávajúci neoznačil 2 druhy výrobkov (med 20g/ks v cene 
0,50€/ks a citrón 20g/ks v cene 0,40€/ks) predajnou cenou.  
 
 
V zmysle § 15 ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa musí byť na vhodnom a trvale 
viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho.  
  
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo  
kontrolou vykonanou dňa 15.1.2019 u účastníka konania: SIRS-Development, a.s, sídlo: 
Framborská 12, 010 01 Žilina v prevádzkarni: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. mája 14/460, 
Rajecké Teplice zistené, že na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 
nebolo uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho.  
 

./. 
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Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohoto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa- SIRS-Development, a.s.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 5.2.2019 
s doručením do aktivovanej elektronickej schránky účastníka konania na portáli 
www.slovensko.sk dňa 5.2.2019 (na základe elektronickej doručenky) oznámené začatie 
správneho konania o uložení pokuty.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 15.1.2019 raňajková čašníčka uviedla,                      
že sa snažila nalievať alkohol podľa odmerky a med a citrón účtovala nedopatrením.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 15.1.2019 food & beverague manager uviedol, 
že  k objednanému čaju sa automaticky podáva med a citrón bez účtovania a preto nie sú 
tieto položky ani uvedené v nápojovom lístku. Predmetné položky sú účtované len 
v prípade, že by si ich spotrebiteľ želal vo väčšom počte (2 a viac).  

 

Dňa 13.2.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie k začatiu správneho konania, 
v ktorom splnomocnený zástupca – general manager uviedol, že zistené nedostatky boli 
odstránené.  

 

Správny orgán na margo vyjadrenia účastníka konania dodáva, že v zmysle § 7 ods. 3 
zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je účastník 
konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky,               
ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich 
a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru. Preto vysvetlenie príčin vzniku 
nedostatkov, ich odstránenie a podanie o tom správy orgánu dozoru, nie je možné definovať 
ako liberačné dôvody z nepochybne zisteného skutkového stavu veci. Orgán dozoru                      
má za to, že zodpovednosť účastníka konania je koncipovaná na objektívnom princípe, 
osoby neoprávnené konať v mene účastníka konania svojimi vyjadreniami žiadnym 
spôsobom nespochybnili predmetné nedostatky a preto vychádzajúc pri interpretácii právnej 
normy z gramatického výkladu ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý 
stanovuje správnemu orgánu povinnosť, nie možnosť, uložiť predávajúcemu postih                       
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
vydáva správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť 
zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 
 
 
Ako predávajúci podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, je SIRS-Development, 
a.s. zmysle ustanovení § 4 ods. 1 písm. a/, d/,  § 10a ods. 1 písm. k/, § 12 ods. 2,                                   
§ 14a ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. a/ vyššie citovanej právnej úpravy povinná predávať 

./. 

http://www.slovensko.sk/
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výrobky v správnej miere, správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, ďalej oznámiť 
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, jasným a zrozumiteľným spôsobom, informáciu                       
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených 
zákonom o alternatívnom riešení sporov, taktiež zabezpečiť, aby ňou predávaný výrobok 
bol zreteľne označený údajom o miere alebo množstve, označiť  výrobok aj predajnou cenou 
a na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo 
predávajúceho.  

 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
 
Tým bol porušený § 4 ods. 1 písm. a/, d/, § 10a ods. 1 písm. k/, § 12 ods. 2, § 14a ods. 1                          
a § 15 ods.  1 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa.  
 
Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností a spôsob 
a následky porušenia povinností, spočívajúcich v porušení práv spotrebiteľov chránených 
dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinností zo strany účastníka konania, 
v dôsledku ktorých predal spotrebiteľovi 1 druh výrobku v nesprávnej miere, nesprávne 
účtoval ceny pri predaji 2 druhov výrobkov, ďalej neoznámil spotrebiteľovi pred uzavretím 
zmluvy, jasným a zrozumiteľným spôsobom, informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom o alternatívnom riešení 
sporov, nezabezpečil zreteľné označenie 2 druhov predávaných výrobkov údajom o miere 
alebo množstve, a o predajnej cene, a zároveň neuviedol na vhodnom a trvale viditeľnom 
mieste prevádzkarne svoje obchodné meno a sídlo.  

 

Zákonodarca stanovením plnenia povinností predávajúceho predávať výrobky v správnej  
miere a správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, garantoval spotrebiteľovi právo                          
na ochranu jeho ekonomických záujmov, a zároveň stanovením plnenia povinností 
predávajúceho oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, ďalej zabezpečiť, aby predávajúcim predávaný výrobok bol 
zreteľne označený údajom o miere alebo množstve, a tiež predajnou cenou, a uviesť                        
na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne obchodné meno a sídlo 
predávajúceho, garantoval spotrebiteľovi právo na informácie, a to jednak o výrobkoch, 
jednak o samotnom predávajúcom a jednak o právach spotrebiteľov, priznaných                               
im zákonom. Poctivosť predaja prejavujúca sa v predaji výrobkov v správnej miere                                       
a v správnosti účtovania cien je jednou zo základných zásad podnikania, ktorú spotrebiteľ 
od predávajúceho dôvodne očakáva plniť. V tomto konkrétnom prípade nebola predmetná 
zásada dodržaná, keď boli spotrebiteľovi poskytnuté a účtované 2 druhy výrobkov,                      
ktoré si neobjednal, a zároveň nedodržaním účtovnej miery pri predaji alkoholického nápoja, 
 

./. 
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a to aj pri zohľadnení poskytnutej tolerancie 1ml. Predmetom právnej úpravy zákona 
o alternatívnom riešení sporov je alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom 
a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho                                            
so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len spor) subjektom alternatívneho riešenia sporov 
s cieľom odbremeniť súdy riešením predmetných sporov. Subjektom alternatívneho riešenia 
sporov je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnené právnické 
osoby zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov. Neoznámením 
spotrebiteľovi možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov by spotrebiteľ 
nemusel využiť pre neho jednoduchý, rýchly a nie nákladný rámec riešenia potenciálneho 
sporu s predávajúcim prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov 
mimosúdnou cestou. Informácie o miere alebo množstve, a o predajnej cene patria medzi 
elementárne údaje, ktoré spotrebiteľ musí dostať vždy pred uzavretím kúpno-predajného 
vzťahu a v dôsledku porušenia povinností predávajúcim nemal spotrebiteľ k dispozícii jedny 
z podstatných informácií, ktoré mohli ovplyvniť jeho ekonomické správanie ohľadom záujmu 
o predávané výrobky. Neoznačením prevádzkarne údajmi o obchodnom mene a sídle 
predávajúceho mohlo dôjsť k prípadnej sťaženej identifikácii predávajúceho ako zmluvnej 
strany kúpno-predajného vzťahu (napríklad pri nevydaní dokladu o kúpe výrobku). 
Následkom porušenia vyššie uvedených povinností predávajúceho je nenaplnenie úmyslu 
zákonodarcu porušením práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva 
na informácie so spôsobením aj priamej majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa.  
 
 
Po zohľadnení nedodržania zásady poctivosti predaja a informovanosti spotrebiteľa, vrátane 
miery v akej sú dané skutky spôsobilé ohroziť oprávnený záujem spotrebiteľa a jeho 
základné práva, možno uvedené konanie účastníka konania považovať za závažné 
porušenie zákona. 
 
 
Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie 
uvedených skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho 
orgánu prihliadnuté.  

 

Účastník konania ako predávajúci, ktorý predáva výrobky konečnému spotrebiteľovi, nesie 
objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok predaja 
výrobkov bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo akékoľvek okolnosti, ktoré 
spôsobili porušenie zákona, pretože zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom 
zodpovednosti za túto kategóriu správnych deliktov, kde sa preukazuje len porušenie 
právnej povinnosti.   

 
Konaním účastníka konania došlo k zhoršeniu postavenia spotrebiteľa a k zásahu do práv 
spotrebiteľov, a to vo vzťahu k spôsobu a rozsahu dodržania poctivosti predaja                                     
a informovania spotrebiteľov o výrobkoch a o predávajúcom, ako aj o možnosti obrátiť sa 
na subjekt alternatívneho riešenia sporov, čo mohlo spotrebiteľovi pri nedodržaní 
dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť. 

./. 
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Účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 
v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa                                          
(od nadobudnutia jeho účinnosti), od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.  

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie                      
pre každého spotrebiteľa právo na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov. 
Preukázaním vyššie uvedených nedostatkov nebol tento  účel  v zákonom stanovenej miere 
dosiahnutý.  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný. 

Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúcemu, 
ktorý  porušil  svoje povinnosti  týmto zákonom alebo právne záväznými aktami Európskej 
únie v oblasti ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky  66 400,- €.  

 
Ukladanie pokút za správne delikty podlieha uváženiu správneho orgánu (diskrečná 
právomoc), v ktorom správny orgán v rámci zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu                      
v stanovených limitoch uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie. Výšku pokuty je                            
v rámci administratívneho trestania nutné diferencovať a individualizovať, majúc na zreteli 
základné funkcie ukladania sankcií - individuálnu a generálnu prevenciu. Okrem 
preventívnej musí sankcia spĺňať aj represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej 
sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť ako trest (represia) za spáchanie iného 
správneho deliktu. Použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického 
uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu, musí byť riadne zdôvodnené. 
V nadväznosti na vyššie uvedené je výška postihu v rozhodnutí náležite odôvodnená 
špecifikáciou všetkých zákonných kritérií ovplyvňujúcich jej určenie, vrátane závažnosti, 
spôsobu, charakteru a následkov protiprávneho konania. 
 

Pri ukladaní výšky postihu bolo prihliadané na všetky vyjadrenia zamestnancov účastníka 
konania, vrátane informácie o odstránení zistených nedostatkov. 

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, 
má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, 
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou                       
a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia 
zákona.    

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline 
pre Žilinský kraj,  Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená                          
ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie                                
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

  



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

Predmestská 71, PO box 89, 011 79  Žilina 
________________________________________________________________________ 

Číslo: P/0009/05/2019                                                                   Dňa: 04.03.2019  

 

 

 

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e), § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 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 štátnej kontrole vnútorného trhu“), § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov  a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

 

r o z h o d o l  takto:  

 
účastníkovi konania: Pavol Hodas - PEŤO SERVIS, miesto podnikania: Konská 318, 013 
13 Konská  
prevádzkareň: Peter Hodas - PEŤO SERVIS, Konská 316, Konská 
dátum  kontroly: 15.01.2019 
 
 
 

1. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 4 ods. 1 písm. e) –v zmysle 
ktorého je predávajúci povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb, keď kontrolou dňa 15.01.2019  bolo vo vyššie 
uvedenej prevádzkarni zistené, že na kontrolovanú prevádzkareň nebolo                     
vydané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline,  

 
./. 
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v  ktorom by tento vyjadril súhlas s uvedením priestorov prevádzkarne účastníka 
konania do prevádzky;  

2. pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa § 14a ods.1 – v zmysle ktorého 
je predávajúci povinný označiť výrobok jednotkovou cenou, keď kontrolou dňa 
15.01.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v priamej ponuke 
spotrebiteľom sa nachádzalo 8 druhov výrobkov (3 kusy DYNAMAX nemrznúca zmes 
do odstrekovačov – 40 °C 5 L á 7,00 €, 5 kusov DYNAMAX nemrznúca zmes do 
odstrekovačov – 20 °C 3 L á 3,80 €, 1 kus technický benzín 9 L á 21,10 €, 2 kusy 
MOTUL 2100 POWER + 10 W 40 4 L á 21,15 €, 1 kus MOTUL 8100x- CLEN + 5W 
30 5 L á 39,80 €, 5 kusov V-DYNAMAX ULTRA LONGLIFE 5W 30 4L á 26,60 €,                  
5 kusov nemrznúca chladiaca kvapalina COOL 12 4 L á 12,06 €, 3 kusy CASTROL 
EDGE 5W-30LL FST 4 L á 40,80 €), ktoré neboli označené jednotkovou cenou 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
spotrebiteľa“) 

 

u k l a d á 

 

účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  pokutu vo výške                       
400,-,€ slovom   štyristo  eur,  ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní                          
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty priloženou                                  
poštovou poukážkou, resp. príkazom na úhradu na účet: vedený v Štátnej pokladnici,                            
č. ú: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00090519.                         

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 15.01.2019 v prevádzkarni Peter Hodas - PEŤO SERVIS, Konská 316, Konská,                      
pri šetrení spotrebiteľského podnetu evidovaného pod číslom P – 668/2018, vykonali 
inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj 
kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá predávajúci. 
 
Podľa § 3 ods. 1  zákona o správnom konaní správne orgány postupujú v konaní v súlade 
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné  chrániť záujmy štátu a spoločnosti, 
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie                           
ich povinností. 
 
Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá                  
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 
Podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcim je osoba, ktorá                               
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej 
činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. 

./. 
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Podľa § 2 písm. f) zákona o ochrane spotrebiteľa výrobkom je nová, použitá                                 
alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu 
na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo  pri ktorej možno 
predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne, 
výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľne veci 
alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 
zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, príslušný orgán verejného zdravotníctva – miestne príslušný 
regionálny úrad verejného zdravotníctva  podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 v spojení 
s Prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. f) tejto osobitnej právnej úpravy, rozhoduje o návrhoch               
na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak 
si to vyžaduje objektivizácia faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, 
o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. 
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti,                
keď bolo kontrolou dňa 15.01.2019 zistené, že na kontrolovanú prevádzkareň nebolo 
vydané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, a teda 
účastník konania nezabezpečil hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb, čo vyplýva pre účastníka konania od doby ešte pred otvorením prevádzkarne. 
 
Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný označiť 
výrobok predajnou a jednotkovou cenou.  
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti,                 
keď bolo kontrolou dňa 15.01.2019 zistené, že v priamej ponuke spotrebiteľom                                 
sa nachádzalo 8 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou. 
 
Jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 

1) 3 kusy DYNAMAX nemrznúca zmes do odstrekovačov – 40 °C 5 L á 7,00 €,   
2) 5 kusov DYNAMAX nemrznúca zmes do odstrekovačov – 20 °C 3 L á 3,80 €,  
3) 1 kus technický benzín 9 L á 21,10 €,  
4) 2 kusy MOTUL 2100 POWER + 10 W 40 4 L á 21,15 €,  
5) 1 kus MOTUL 8100x- CLEN + 5W 30 5 L á 39,80 €,  
6) 5 kusov V-DYNAMAX ULTRA LONGLIFE 5W 30 4L á 26,60 €, 
7) 5 kusov nemrznúca chladiaca kvapalina COOL 12 4 L á 12,06 €,  
8) 3 kusy CASTROL EDGE 5W-30LL FST 4 L á 40,80 €. 

 
Podľa § 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa jednotkovou cenou  je konečná cena 
vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter 
štvorcový, meter kubický alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne 
používa pri predaji výrobkov. 
 
 

./. 



                                                       -4-                                                      P/0009/05/2019 

 
Podľa § 14a ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa označenie podľa odseku 1 sa neuplatní 
na: 

a) výrobok poskytovaný ako súčasť služby 
b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností. 

 

 Podľa § 14a ods. 3  zákona o ochrane spotrebiteľa označenie jednotkovou cenou                            
sa nevzťahuje na: 

a) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g                                 
alebo 50 ml 

b) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu 
c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností                            

a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu 
nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, 
ploche 

d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny 
pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá. 

 
Ustanovenie § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa má všeobecnú platnosť 
a v odsekoch 2 a 3 sú uvedené taxatívne výnimky z tejto všeobecnej povinnosti. Ani jedna 
z požiadaviek § 14a odseku 2 splnená nebola, splnené neboli ani požiadavky § 14a odseku 
3, a teda účastník konania bol povinný označiť výrobky aj jednotkovou cenou.  
 
Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona 
o ochrane spotrebiteľa -  Pavol Hodas - PEŤO SERVIS. 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 06.02.2019, ktorý 
bol riadne doručený dňa 08.02.2019, oznámené začatie správneho konania o uložení 
pokuty. 

Vo vysvetlivke zo dňa 15.01.2019 osoba prítomná pri kontrole – podnikateľ uviedol, že servis 
neprevádzkuje, reklamačný poriadok je vystavený na viditeľnom mieste, jednotkové ceny si 
dorobí a ďalšie podnety sú nepravdivé.  

K tvrdeniam účastníka konania o tom, že jednotkové ceny doplní, správny orgán uvádza,           
že následné odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou účastníka konania, ktorá mu 
vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu, v zmysle ktorého 
je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny 
alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich 
výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. Odstránenie zistených nedostatkov je 
teda povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá žiadny vplyv na zodpovednosť 
účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko 
rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti stav zistený v čase 
kontroly.  

 
 
./. 
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K zvyšným tvrdeniam účastníka konania, správny orgán uvádza, že nesúvisia 
s predmetom tohto konania, nakoľko správny orgán sankcionuje účastníka konania                   
pre porušenie povinností uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

Štatutárny orgán účastníka konania alebo jeho zástupca na základe plnej moci, ako 
predávajúceho, ktorý predáva výrobky alebo poskytuje služby v zmysle zákona o ochrane 
spotrebiteľa,  mal možnosť podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní 
vyjadriť sa k dôvodom konania, príp. navrhnúť doplnenie dokazovania, čo však v lehote                    
8 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania a ani neskôr nevyužil. 
Toto rozhodnutie  je vydané na základe spoľahlivo a objektívne zisteného skutkového 
stavu. 

Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán štátnej správy, sa pri svojej kontrolnej činnosti 
striktne riadi platnou právnou úpravou, ktorá vymedzuje hranice jej právomoci 
a kompetencie. Jej právomoci a kompetencie sú striktne stanovené v platnej právnej 
úprave, ktorou je zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu, pričom podľa § 4 ods. 1 g) 
citovanej právnej úpravy vo svojej kontrolnej činnosti využíva aj podnety spotrebiteľov.                    
Tak to bolo aj v tomto konkrétnom prípade. 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 
v inšpekčnom zázname zo dňa 15.01.2019,  vyjadrením účastníka konania zo dňa 
15.01.2019 a uložil účastníkovi konania pokutu, ktorá v plnej miere zodpovedá rozsahu                   
a významu zistených nedostatkov a okolnostiam prípadu. 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa ste Pavol Hodas - PEŤO 
SERVIS podľa § 4 ods. 1 písm. e) a § 14a ods. 1 vyššie citovanej právnej úpravy povinný 
zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb                    
a označiť výrobok jednotkovou cenou. 
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  

Tým bol porušený § 4 ods. 1 písm. e) a § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Správny orgán zhodnotil jednotlivé dôkazné prostriedky podľa svojej úvahy, a to každý 
dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že porušenie 
povinností predávajúceho bolo objektívne preukázané. 
Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti, v intenciách ktorej je povinný v konaní                
a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy ako aj predpisy hmotnoprávne. Správny 
orgán je ďalej povinný dodržiavať zásadu materiálnej (objektívnej) pravdy spoločne                     
so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov v zmysle ustanovenia                
§ 34 ods. 5 zákona o správnom konaní. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej 
správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci,  ktorý následne subsumuje pod príslušnú 
právnu normu zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 
Na základe § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa správny orgán  pri určení pokuty 
prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob 
a následky porušenia povinností.  

./. 
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Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy skutočnosť, že sa v danej súvislosti 
nejedná o zanedbateľné porušenie zákona, keď si predávajúci nesplnil jednu zo základných 
predpokladov predaja výrobkov, a to zabezpečiť hygienické podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb, čo vyplýva pre účastníka konania od doby ešte pred otvorením 
prevádzkarne. Správny orgán zároveň zdôrazňuje, že neexistenciu predmetného 
rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline nemožno 
kvalifikovať ako formálny nedostatok, nakoľko nepreukázaním rozhodnutia príslušného 
orgánu verejného zdravotníctva, vystaveného na meno účastníka konania prevádzkujúceho 
priestory predajne v čase kontroly, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať uvedené predajné 
priestory, môže opodstatnene vzniknúť obava o negatívnom vplyve prevádzkovaných 
priestorov účastníka konania na verejné zdravie.  

Ďalej správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na to, že účastník konania 
neinformoval spotrebiteľa o jednotkovej cene ponúkaných a predávaných výrobkov. 
Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre spotrebiteľa, nakoľko                                
mu umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok a umožňuje mu tiež 
rozpoznať výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Absenciou tohto údaja došlo k 
odopretiu spotrebiteľovi práva na riadne, úplné a komplexné informácie o jednotkovej 
cene ponúkaných a predávaných výrobkov.  

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania 
ako predávajúci, ktorý predáva výrobky a poskytuje služby konečnému spotrebiteľovi, nesie 
objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok 
predaja výrobkov a poskytovania služieb bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili                   
ich porušenie.  
 
Správny orgán prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane 
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo 
na informácie, na ochranu ekonomických záujmov a na ochranu jeho zdravia a bezpečnosti, 
nebol v zákonom požadovanej miere a úrovní dosiahnutý.  

Orgán dozoru prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je 
povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, 
vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania                                              
svojej podnikateľskej činnosti.   
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,                              
ako príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v  celom 
rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo 
preskúmaný. 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj v zmysle                   
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá za porušenie povinností ustanovených 
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 
výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26  
pokutu  do výšky 66 400,00 €.   

 
./. 
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Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej 
sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej preventívnu                               
a represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze                         
a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému 
protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.    

Pri výške uloženej sankcie správny orgán vychádzal z vlastných zistení a uváženia 
správneho orgánu aplikujúceho zákon. 

 

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Ústrednému 
inšpektorátu SOI v Bratislave.  V prípade, že uložená pokuty nebude v stanovenej lehote 
zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona.                               
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

  



SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

Predmestská 71, PO box 89, 011 79  Žilina 
________________________________________________________________________ 

Číslo:  P/0011/05/2019                                                                         Dňa: 04.03.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e), § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 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 štátnej kontrole vnútorného trhu“), § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov  a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

 

r o z h o d o l  takto:  

 
účastníkovi konania: CASALLIA, s.r.o., Medená 20, 811 02 Bratislava 
prevádzkareň: Drogéria a parfuméria Casallia, Hviezdoslavova 24, Žilina 
dátum kontroly: 16.01.2019 

 
pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. k) – 
v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára 
na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú 
tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným 
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa                                                    
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,  
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keď kontrolou dňa 16.01.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené,                                         
že v prevádzkarni nebol  spotrebiteľ  žiadnou  formou  (ani písomne  a ani ústne  v rámci 
kontrolného  nákupu) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 
sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

pre porušenie povinnosti predávajúceho podľa ustanovenia § 14a ods.1 – v zmysle 
ktorého je predávajúci povinný označiť výrobok jednotkovou cenou, keď kontrolou dňa 
16.01.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v priamej ponuke 
spotrebiteľom sa nachádzalo 15 druhov výrobkov (4 kusy Šampón Joanna Color system 
200 ml á 2,70 €, 4 kusy Kondicionér Joanna Color system 200 ml á       2,99 €, 7 kusov DIXI 
Šampón 400 ml á 2,29 €, 3 kusy Pantene Lively Color 250 ml á 2,49 €, 4 kusy Pantene 
HAIR SUPER FOOD FULL & STRONG 400 ml á 3,49 €, 5 kusov HEAD&SHOULDERS 
menthol 400 ml á 3,99 €, 4 kusy HEAD&SHOULDERS menthol 225 ml á 2,99 €, 4 kusy 
Aviváž LENOR summer breeze 1,9 L á 3,09 €, 5 kusov Aviváž LENOR shea butter 1,38 L    
á 3,29 €, 3 kusy Aviváž Patchouli oil&Lotus 1,85 L á 2,69 €, 6 kusov Aviváž Softlan 
BOUQUET DER Düfte ROTE FRüCHTE & JASMIN 750 ml á 2,49 €, 9 kusov Mediline 
pleťová voda z Mŕtveho mora 200 g á 3,90 €, 5 kusov Mediline pleťové mlieko čistiace 
hydratačné z Mŕtveho mora 200g á 3,80 €, 10 kusov Biolit proti lezúcemu hmyzu 400 ml                
á 3,99 €, 1 kus Biolit proti lietajúcemu hmyzu 300 ml á 3,99 €), ktoré neboli označené 
jednotkovou cenou 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
spotrebiteľa“) 
 

 
u k l a d á 

 

účastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa  pokutu vo výške                     
500,-€, slovom päťsto eur,  ktorú je účastník konania povinný  zaplatiť do 30 dní                               
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty príkazom na úhradu na účet: 
vedený v Štátnej pokladnici, č. ú: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-00110519.   

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 16.01.2019 v prevádzkarni Drogéria a parfuméria Casallia, Hviezdoslavova 24, Žilina 
vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu, pri ktorej boli zistené 
nedostatky, za ktoré zodpovedá predávajúci.  

Podľa § 3 ods. 1  zákona o správnom konaní správne orgány postupujú v konaní v súlade 
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné  chrániť záujmy štátu a spoločnosti,  
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práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie                         
ich povinností. 
 
Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá              
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 
Podľa § 2 písm. b)  zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcim je 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. 
 
Podľa § 2 písm. f) zákona o ochrane spotrebiteľa výrobkom je nová, použitá                                
alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu 
na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo  pri ktorej možno 
predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne, 
výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľne veci 
alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa. 
 
Podľa § 10a ods. 1 písm. k)  zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný                       
pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa 
pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom                      
na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom 
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil 
dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, keď v prevádzkarni nebol spotrebiteľ žiadnou formou 
(ani písomne a ani ústne v rámci kontrolného nákupu) informovaný o možnosti obrátiť sa    
na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym 
predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
Podľa § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný označiť 
výrobok predajnou a jednotkovou cenou.  
 
Pri výkone kontroly bolo zistené, že účastník konania ako predávajúci nezabezpečil 
dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, keď v priamej ponuke spotrebiteľom sa nachádzalo 
15 druhov výrobkov, ktoré neboli označené jednotkovou cenou. 
 
Jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 

1) 4 kusy Šampón Joanna Color system 200 ml á 2,70 €,   
2) 4 kusy Kondicionér Joanna Color system 200 ml á 2,99 €,  
3) 7 kusov DIXI Šampón 400 ml á 2,29 €,  
4) 3 kusy Pantene Lively Color 250 ml á 2,49 €,  
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5) 4 kusy Pantene HAIR SUPER FOOD FULL & STRONG 400 ml á 3,49 €,  
6) 5 kusov HEAD&SHOULDERS menthol 400 ml á 3,99 €, 
7) 4 kusy HEAD&SHOULDERS menthol 225 ml á 2,99 €,  
8) 4 kusy Aviváž LENOR summer breeze 1,9 L á 3,09 €,  
9) 5 kusov Aviváž LENOR shea butter 1,38 L á 3,29 €,  
10)  3 kusy Aviváž Patchouli oil&Lotus 1,85 L á 2,69 €,  
11)  6 kusov Aviváž Softlan BOUQUET DER Düfte ROTE FRüCHTE & JASMIN      

a. 750 ml á 2,49 €,  
12)  9 kusov Mediline pleťová voda z Mŕtveho mora 200 g á 3,90 €,  
13)  5 kusov Mediline pleťové mlieko čistiace hydratačné z Mŕtveho mora 200g á   

a. 3,80 €, 
14)  10 kusov Biolit proti lezúcemu hmyzu 400 ml á 3,99 €,  
15)  1 kus Biolit proti lietajúcemu hmyzu 300 ml á 3,99 €. 

 
Podľa § 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa jednotkovou cenou  je konečná cena 
vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter 
štvorcový, meter kubický alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne 
používa pri predaji výrobkov. 
 
Podľa § 14a ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa označenie podľa odseku 1 sa neuplatní 
na: 

c) výrobok poskytovaný ako súčasť služby 
d) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností. 

 

 Podľa § 14a ods. 3  zákona o ochrane spotrebiteľa označenie jednotkovou cenou                             
sa nevzťahuje na: 

e) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50g                            
alebo 50 ml 

f) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu 
g) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností                          

a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu 
nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, 
ploche 

h) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny 
pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá. 

 
Ustanovenie § 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa má všeobecnú platnosť 
a v odsekoch 2 a 3 sú uvedené taxatívne výnimky z tejto všeobecnej povinnosti. Ani jedna 
z požiadaviek § 14a odseku 2 splnená nebola, splnené neboli ani požiadavky § 14a odseku 
3, a teda účastník konania bol povinný označiť výrobky aj jednotkovou cenou.  
 
Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona 
o ochrane spotrebiteľa   –  CASALLIA, s.r.o. 

 
./. 
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Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 06.02.2019                  
do jeho elektronickej schránky dňa 08.02.2019 doručené oznámenie o začatí správneho 
konania o uložení pokuty.  
 

Vo vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 16.01.2019 osoba prítomná pri kontrole – 
vedúca prevádzky uviedla, že osobne prevzala inšpekčný záznam.  

Dňa 13.02.2019 bolo správnemu orgánu doručené vyjadrenie zo dňa 11.02.2019, v ktorom 
účastník konania uviedol, že od roku 2003 v predajni uvádzajú taktiež jednotkové ceny 
napriek tomu, že zákon č. 545/2002 Z.z. o spôsobe označovania výrobkov cenami, im dával 
výnimku, nakoľko sa jedná o malometrážnu predajňu – 35 m2 s pultovým predajom.                   
Toto obdobie bolo charakteristické nástupom obchodných sietí a najnižšia cena bola vtedy 
hlavným kritériom nákupu. Chceli ponúknuť alternatívu k sieťam v nižších cenách 
s pridanou hodnotou – obsluhou a poradenstvom. Označovanie výrobkov jednotkovou 
cenou teda vykonávajú už 17 rokov a jedná sa o rutinnú prácu, ktorú uskutočňujú pomocou 
výpočtovej techniky (programu výlučne na to určenom). V skladovom hospodárstve 
predajne evidujú vyše 4000 skladových kariet, 3500 živých kariet (na sklade majú 1 a viac 
ks), pričom stovky výrobkov sú dekoratívna kozmetika (ceruzky, rúže, laky a pod.), u ktorých 
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, nemusia uvádzať jednotkové ceny                                     
a ani to technicky nie je možné. V decembri 2017 odišla na materskú dovolenku vedúca          
p. M.D., ktorú zastupuje p. M.Ď. (bývala predavačka potravín) mladá pracovníčka, ktorá 
dostala príležitosť perspektívy. Zastupujúca p. M.Ď. si nevšimla, že po tlačení cenoviek             
bez jednotkovej ceny, musí zmeniť nastavenia v programe, pretože tlačí cenovky, kde sa 
musia uvádzať jednotkové ceny. Musia sa vo firme zamyslieť, ako vylúčiť chybu pracovníka 
v spolupráci s IT spoločnosťou. Zastupujúca p. M.Ď., však veľmi hrubým spôsobom porušila 
pracovné povinnosti tým, že po kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie, telefonicky 
oznámila prevádzkarovi, že v predajni bola kontrola, nedostatky neboli (bez pokuty) a majú 
len doplniť reklamačný poriadok o alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. 
Oznámenie o začatí správneho konania obdržal ako konateľ e-mailom od spoločníka dňa 
11.02.2019 (zaslané bolo na sídlo firmy – Medenú 20, Bratislava) a taktiež aj inšpekčný 
záznam napísaný dňa 16.01.2019. K reklamačnému poriadok, v ktorom chýbala informácia 
pre spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov uviedol, že to bola jeho chyba ako konateľa 
spoločnosti a dodal, že nemali žiadnu reklamáciu od zákazníka a aj keby sa vyskytla, vždy 
sa bez výnimky vyhovelo zákazníkovi. Nedostatok bol odstránený prevádzkarom dňa 
17.01.2019. Nedostatky v jednotkových cenách vraj odstránili ihneď po kontrole, pričom              
on dnes nedostatky v jednotkových cenách nezistil.   V závere uviedol, že žiada o  pokutu 
v dolnej sadzbe, a to i napriek tomu, že boli zistené vážne nedostatky, pričom poukázal                
na to, že od roku 2007 (účinnosti zákona o ochrane spotrebiteľa) bol prvý krát zistený 
nedostatok v uvádzaní jednotkových cien, k pochybeniu došlo mladou neskúsenou 
zastupujúcou vedúcou (jej prvá kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie), ako i skutočnosť, 
že pultový predaj vykazuje nízku produktivitu, teda aj ziskovosť.                   

K vyššie uvedenému vyjadreniu správny orgán uvádza, že uvedené skutočnosti nezbavujú 
účastníka konania zodpovednosti za zistené porušenie zákona, nakoľko zákon o ochrane 
spotrebiteľa je  konštruovaný   na  absolútnej  objektívnej   zodpovednosti, t. j.   bez   ohľadu   

./. 
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na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť), a preto sa účastník konania nemôže zbaviť svojej 
zodpovednosti za kontrolou zistené nedostatky poukázaním na dôvody subjektívnej povahy. 
V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá účastník konania ako zamestnávateľ a predávajúci 
aj  za   porušenie   povinností   zamestnancov   a  bolo   jeho  povinnosťou   už  pri   vzniku 
podnikateľskej činnosti vykonať zaškolenie zamestnancov tak, aby nedochádzalo                              
k porušovaniu zákonných povinností. Slovenská obchodná inšpekcia nemá v kompetencii 
riešiť porušenie povinností vyplývajúcich z pracovných zmlúv alebo interných právnych 
predpisov zamestnávateľa, pričom vyvodenie pracovnoprávnej zodpovednosti je na zvážení 
účastníka konania.  

Ďalej správny orgán uvádza, že hodnotí pozitívne následné odstránenie zistených 
nedostatkov, pričom však poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o štátnej kontrole 
vnútorného trhu, v zmysle ktorého je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť 
zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia                                   
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu. 
Odstránenie zistených nedostatkov je teda povinnosťou kontrolovaného subjektu a nemá 
žiadny vplyv na zodpovednosť účastníka konania za zistené porušenie zákona o ochrane 
spotrebiteľa, nakoľko rozhodujúci je z hľadiska porušenia zákonom stanovenej povinnosti 
stav zistený v čase kontroly.  

Zároveň správny orgán poukazuje, že pre uloženie sankcie za porušenie zákona o ochrane 
spotrebiteľa je relevantná právna úprava, vyplývajúca z § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, 
ktorá dozornému orgánu nedáva možnosť uloženia sankcie,  ale stanovuje povinnosť uložiť 
pokutu, a to bez ohľadu na nápravu zisteného protiprávneho stavu zo strany účastníka 
konania.  
 
Správny orgán k tvrdeniam účastníka konania ohľadom výnimky zo zákona č. 545/2002  Z.z. 
o spôsobe označovania výrobkov cenami uvádza, že sa nejedná o zákon ale Vyhlášku MH 
SR č. 545/2002  Z.z. o spôsobe označovania výrobkov cenami, ktorá bola zrušená 
Nariadením vlády č. 387/2007 Z.z. o označovaní výrobkov cenami, ktoré bolo zrušené 
zákonom o ochrane spotrebiteľa, ktorý neupravuje žiadne výnimky, týkajúce sa označovania 
výrobkov jednotkovou cenou, ktoré by sa viazali na podlahovú plochu predajne, či pultový 
spôsob predaja, a preto považuje správny orgán uvedené tvrdenia za bezpredmetné.    

Toto rozhodnutie vychádza zo zistených nedostatkov a porušenia vyššie špecifikovaných 
ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a je vydané na základe spoľahlivo a objektívne 
zisteného skutkového stavu. 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 
v inšpekčnom zázname zo dňa 16.01.2019,  vyjadrením osoby prítomnej pri kontrole                    
zo dňa 16.01.2019, vyjadrením účastníka konania zo dňa 11.02.2019 a uložil účastníkovi 
konania pokutu, ktorá v plnej miere zodpovedá rozsahu a významu zistených 
nedostatkov a okolnostiam prípadu. 
 
Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa je CASALLIA, s.r.o. 
povinná v zmysle ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) a § 14a ods.1 vyššie citovanej právnej  
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úpravy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu 
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch 
ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a označiť výrobok 
jednotkovou cenou. 
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  

Tým bolo porušené ustanovenie § 10a ods. 1 písm. k) a 14a ods. 1 zákona o ochrane 
spotrebiteľa. 
 
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 
povinností, spôsob a následky porušenia povinností.  
 
Správny orgán zhodnotil jednotlivé dôkazné prostriedky podľa svojej úvahy, a to každý 
dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že porušenie 
povinnosti predávajúceho bolo objektívne preukázané. 
Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti, v intenciách ktorej je povinný v konaní                  
a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy ako aj predpisy hmotnoprávne. Správny 
orgán je ďalej povinný dodržiavať zásadu materiálnej (objektívnej) pravdy spoločne                      
so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov v zmysle ustanovenia              
§ 34 ods. 5 zákona o správnom konaní. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej 
správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, ktorý následne subsumuje pod príslušnú 
právnu normu zákona o ochrane spotrebiteľa. 
 
Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na skutočnosť, že spotrebiteľ nebol 
žiadnym spôsobom informovaný o jeho možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho 
riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom inštitútu 
alternatívneho riešenia sporov je vytvorenie možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor                     
s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne                                  
alebo s minimálnymi nákladmi oproti iným existujúcim formám riešenia sporov, ktorými sú 
napr. mediácia, rozhodcovské alebo súdne konanie. Týmto spôsobom sa má dopomôcť 
najmä k flexibilite v komunikácii počas riešenia spotrebiteľského sporu a k úspore času, 
prostriedkov a nákladov súvisiacich s uplatnením práv spotrebiteľa. Cieľom celého postupu 
alternatívneho riešenia sporu pred subjektom je dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. 
dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch 
strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. V súvislosti so vznikom inštitútu 
alternatívneho riešenia sporov bolo zavedené nové právo pre spotrebiteľov, v zmysle 
ktorého má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských 
práv na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a žiadať tak alternatívne 
riešenie jeho sporu s predávajúcim. Ide o prostriedok napomáhajúci vymoženiu a ochrane  
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práv spotrebiteľov. V súvislosti so vznikom inštitútu alternatívneho riešenia sporov                             
a so zavedením nového práva pre spotrebiteľov bola zavedená tiež nová informačná 
povinnosť pre predávajúcich a jedine pri jej dôkladnom plnení má tento ešte stále pomerne 
nový inštitút šancu dostať sa do povedomia tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich a stať 
sa tak účinným nástrojom na riešenie spotrebiteľských problémov. 

Ďalej správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty na to, že účastník konania 
neinformoval spotrebiteľa o jednotkovej cene ponúkaných a predávaných výrobkov. 
Údaj o jednotkovej cene je veľmi dôležitou informáciou pre spotrebiteľa, nakoľko mu 
umožňuje lepšie sa rozhodnúť, či si zakúpi daný výrobok a umožňuje mu tiež rozpoznať 
výhodnosť cien jednotlivých druhov výrobkov. Absenciou tohto údaja došlo k odopretiu 
spotrebiteľovi práva na riadne, úplné a komplexné informácie o jednotkovej cene 
ponúkaných a predávaných výrobkov.  

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán prihliadol i na tú skutočnosť, že účastník konania 
ako predávajúci, ktorý predáva výrobky alebo poskytuje služby konečnému spotrebiteľovi, 
nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok 
predaja výrobkov  bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V rámci tejto 
zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho               
pri predaji výrobkov alebo poskytnutí služby konajú.    

Správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom o ochrane 
spotrebiteľa vyjadrený v § 3 ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo 
na informácie a na ochranu jeho ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej 
miere a úrovní dosiahnutý.  

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako 
príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo 
preskúmaný. 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj v zmysle                   
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá za porušenie povinností ustanovených 
týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 
výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26  
pokutu  do výšky 66 400,00 €.   

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej 
sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú 
funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou 
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu                                   
a charakteru porušenia zákona.    

 

 

 

./. 



 
                                                        -9-                                                          P/0011/05/2019 

 

Pri výške uloženej sankcie správny orgán vychádzal z vlastných zistení a uváženia 
správneho orgánu aplikujúceho zákon. 

 

P O U Č E N I E : 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa 
doručenia prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Ústrednému 
inšpektorátu SOI v Bratislave.  V prípade, že uložená pokuty nebude v stanovenej lehote 
zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona.                               
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                 
 

 


