
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/0388/05/2018                                                                               Dňa: 17.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 
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: EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o., sídlo: Dolné Rudiny 
8363/5, 010 01 Žilina 
 
prevádzkareň: kontrola bola vykonaná vo vyššie uvedenom sídle účastníka konania 
 
dátum vykonania kontroly: 23.11.2018 a 19.12.2018  
 
 
 
 
 

./. 
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●  pre porušenie povinnosti dodávateľa podľa § 12 ods. 2 v nadväznosti                                        
na § 12 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorej je musí predávajúci 
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o výrobcovi 
a táto povinnosť sa vzťahuje aj na dodávateľa, keď bolo kontrolou u účastníka konania: 
EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o., sídlo: Dolné Rudiny 8363/5,010 01 Žilina 
vo vyššie uvedenom sídle dňa 23.11.2018 a 19.12.2018, zistené, že účastník konania ako 
dodávateľ dodal predávajúcemu- spoločnosti: SLOVLENKA, s.r.o., sídlo: štvrť Ladislava  
Novomestského 1231/12, Brezno faktúrou SVY 20181718 zo dňa 12.9.2018 (v počte 1ks) 
jeden druh výrobu- detský zadržiavací systém 4 BABY BASCO 9-36kg, ktorý nebol 
označený údajom o výrobcovi a tento výrobok predávajúci následne ponúkal vo svojej 
prevádzkarni: SLOVLENKA.LIENKA, ul. M. R. Štefánika 44/52, Brezno 
 

u k l a d á 
 
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške                   
1 000,- €, slovom jedentisíc 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-03880518. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 23.11.2018 a 19.12.2018 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v sídle 
účastníka konania: EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o., sídlo: Dolné Rudiny 8363/5, 
010 01 Žilina kontrolu, pri ktorej bol zistený nedostatok, za ktorý zodpovedá účastník 
konania.  
 
 
Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti pre dodávateľa: 

 

Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, musí predávajúci zabezpečiť, aby ním 
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajom o výrobcovi alebo aj o dovozcovi 
alebo dodávateľovi. Podľa § 12 ods. 7 citovanej právnej úpravy sa povinnosť podľa odseku 
2 primerane vzťahuje aj na dodávateľa.  

 
Účastník konania ako dodávateľ nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo kontrolou 
účastníka konania: EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o., sídlo: Dolné Rudiny 
8363/5,010 01 Žilina vo vyššie uvedenom sídle dňa 23.11.2018 a 19.12.2018, zistené, že 
účastník konania ako dodávateľ dodal predávajúcemu- spoločnosti: SLOVLENKA, 
s.r.o., sídlo: štvrť Ladislava  Novomestského 1231/12, Brezno faktúrou SVY 20181718 zo 
dňa 12.9.2018 (v počte 1ks) jeden druh výrobu- detský zadržiavací systém 4 BABY 
BASCO 9-36kg, ktorý nebol označený údajom o výrobcovi, konkrétne menom, 
začiatočným písmenom alebo obchodnou značkou výrobcu v zmysle predpisu EHK OSN č. 
44/04, a predávajúci následne  dotknutý výrobok  ponúkal  vo svojej  
 

./. 
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prevádzkarni: SLOVLENKA.LIENKA, ul. M. R. Štefánika 44/52, Brezno.  Predmetný detský 
zadržiavací systém bol dodávateľovi dodaný od spoločnosti: 4 BABY Sp. z o.o., ul. Jana 
Kasprowicza 72, 20-232- Lublin, Poľská republika v počte 26ks za obdobie rokov 2017 
a 2018, ktoré dodávateľ dodal svojim odberateľom. 
 
 
Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti 
tohoto rozhodnutia, zodpovedá dodávateľ podľa § 2 písm. e/ zákona o ochrane spotrebiteľa- 
EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo splnomocnenému zástupcovi účastníka konania 
(na základe plnej moci zo dňa 4.10.2017) adresované oznámenie o začatí správneho 
konania zo dňa 18.4.2019 s doručením dňa 23.4.2019.  

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 23.11.2018 splnomocnený zástupca účastníka 
konania uviedol, že nedostatok bude odstránený.  

 

Dňa 13.12.2018 boli správnemu orgánu doručené doklady preukazujúce odstránenie 
zisteného nedostatku, t. j. informovanie odberateľov dotknutého výrobku o chýbajúcom 
označení výrobcu a zároveň doplnenie chýbajúceho označenia zaslané odberateľom 
účastníka konania. 

 
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 predmetné 
deklarovanie odstránenia zisteného nedostatku nie je možné definovať ako liberačný dôvod 
z nepochybne zisteného skutkového stavu veci. Orgán dozoru má za to, že zodpovednosť 
účastníka konania je koncipovaná na objektívnom princípe, jeho vyjadrenie nie je dôvodom 
vyvinenia sa z preukázaného zistenia a preto vychádzajúc pri interpretácii právnej normy 
z gramatického výkladu ustanovenia § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý stanovuje 
správnemu orgánu povinnosť, nie možnosť, uložiť dodávateľovi postih za porušenie 
povinnosti ustanovenej týmto zákonom v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorého účelom je 
zabezpečiť zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- 
spotrebiteľa, vydáva enunciát v znení, ako je uvedené vyššie.  
 
 
Ako dodávateľ podľa § 2 písm. e/ zákona o ochrane spotrebiteľa,                                                               
je EURO-TRADE office, school & baby, s.r.o. v zmysle ustanovení § 12 ods. 2                               
v nadväznosti na § 12 ods. 7 vyššie citovanej právnej úpravy musí zabezpečiť, aby  výrobok 
bol zreteľne označený údajom o výrobcovi. 
 
 

./. 



                                                                -4-                                               P/0388/05/2018 

 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
Tým bol porušený § 12 ods. 2 v nadväznosti na § 12 ods. 7 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.  

 

 Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti zo strany účastníka 
konania, v dôsledku ktorej upieral spotrebiteľovi právo na úplné informácie u 1 druhu 
výrobku – detský zadržiavací systém 4 BABY BASCO, u ktorého nezabezpečil označenie 
údajom o výrobcovi. Pri určení výšky pokuty boli zohľadnené následky protiprávneho 
konania účastníka konania spočívajúce v tom, že neposkytnutím spotrebiteľovi údajov 
o výrobcovi,  nemal spotrebiteľ k dispozícii jednu z rozhodujúcich informácií ovplyvňujúcu 
jeho rozhodovanie sa o uzavretí kúpno-predajného vzťahu, a tým mohlo dôjsť aj k reálnemu 
poškodeniu spotrebiteľa na jeho právach. Po zohľadnení nedodržania povinnosti 
označovania dodávaného výrobku s poukazom na relevanciu tejto skutočnosti pre 
spotrebiteľa pred uzatvorením kúpno-predajného vzťahu i po jeho uzatvorení, vrátane miery 
v akej je daný skutok spôsobilý ohroziť oprávnené záujmy 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 dodávateľ, ktorý priamo dodal nedostatkový výrobok predávajúcim-
odberateľom, nesie objektívnu zodpovednosť za dodržanie všetkých zákonom stanovených 
podmienok dodania 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.  
 
 
Pri ukladaní výšky pokuty bolo rovnako zobrané do úvahy, že konaním účastníka konania 
došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k podmienkam dodania výrobku 
a k rozsahu informovania o výrobcovi dotknutého výrobku, čo mohlo pri nedodržaní 
dobromyseľnosti zo strany dodávateľa, v konečnom dôsledku spôsobiť ujmu na právach 
spotrebiteľa.  

 

Zároveň bolo prihliadané na všetky vyjadrenia splnomocneného zástupcu účastníka 
konania.  

 

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

./. 
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Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre 
každého spotrebiteľa právo na informácie. 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 dodávateľovi, 
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. 
 

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/0034/05/2019                                                                   Dňa: 13.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a § 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: Inspire K s.r.o., Párnica 92, 026 01 Párnica  
prevádzkareň: Jeans, Hviezdoslavovo námestie 1685/21, Dolný Kubín 
dátum kontroly: 15.02.2019 
 
 
pre nedodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 13 - v zmysle ktorého je predávajúci 
povinný, ak poskytuje informácie uvedené v  § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa 
písomne, poskytovať ich v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď kontrolou dňa 
15.02.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni zistené, že v priamej ponuke 
spotrebiteľom sa  nachádzali  4  druhy  textilných  výrobkov  v  celkovej  hodnote  226,49  €, 

 
./. 
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 ktoré mali informácie o spôsobe použitia výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 
z nesprávneho použitia výrobku (bezpečnostné upozornenie) v textovej forme v znení: 
„Keep away from fire“ uvedené pre spotrebiteľa len v cudzom jazyku 

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              
200,- €, slovom dvesto 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-00340519.  

 

                      O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 15.02.2019 v prevádzkarni Jeans, Hviezdoslavovo námestie 1685/21, Dolný Kubín 
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 § 46 zákona o správnom konaní rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať 
zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
 
Pri výkone kontroly dňa 15.02.2019 bolo zistené, že v priamej ponuke spotrebiteľom sa 
nachádzali 4 druhy textilných výrobkov v celkovej hodnote 226,49 €, ktoré mali informácie 
o spôsobe použitia výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia 
výrobku (bezpečnostné upozornenie) v textovej forme v znení: „Keep away from fire“ 
uvedené pre spotrebiteľa len v cudzom jazyku. 
 
Hoci boli uvedené informácie poskytnuté písomne, neboli v kodifikovanej podobe  štátneho 
jazyka. 
 
Podľa § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 
predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku 
a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby. 

 
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú 
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

./. 
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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  – Inspire K s.r.o. 
 

Na základe uvedených skutočností bolo elektronicky účastníkovi konania listom zo dňa 
07.03.2019, ktorý bol  riadne doručený do elektronickej schránky dňa 13.03.2019 
o 17:35:00 hod., oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty. 
 
Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 15.02.2019 osoba prítomna pri kontrole -  
konateľka účastníka konania p. Z. K. uviedla, že nedostatky začala odstraňovať počas 
kontroly a inšpekčný záznam prevzala.  
 
Dňa 22.03.2019 bolo správnemu orgánu doručené podanie zo dňa 20.03.2018 označené 
ako Vec: Vyjadrenie k začatiu správneho  konania, v ktorom konateľka  účastník konania 
uviedla, že nedostatky zistené pri kontrole začala odstraňovať počas kontroly (ako je 
uvedené v inšpekčnom zázname) a za prítomnosti kontroly ich aj odstránila. Uvedené 
nedostatky ju mrzia a do budúcna si na to dá pozor.  

K vyššie uvedeným vyjadreniam správny orgán uvádza, že 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. Správny orgán 
zároveň dodáva, 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.    

Dňa 29.04.2019 zaslal správny orgán do elektronickej schránky účastníka konania 
oznámenie o predĺženie termínu na vydanie rozhodnutia na 60 dní v zmysle ustanovenia 
§ 49 ods. 2 zákona o správnom konaní. 

Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán štátnej správy, sa pri výkone kontrolnej činnosti 
striktne riadi platnou právnou úpravou, ktorá vymedzuje hranice jej právomoci 
a kompetencie.  

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 
v inšpekčnom zázname zo dňa 15.02.2019, vyjadrením účastníka konania zo dňa 
15.02.2019 a zo dňa 20.03.2019 a uložil účastníkovi konania pokutu, ktorej výška vychádza 
z objektívnych zistení správneho orgánu,  z rozsahu a významu zistených nedostatkov 
a okolností prípadu. 

./. 
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Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa je Inspire K s.r.o. 
v zmysle ustanovenia § 13 vyššie citovanej právnej úpravy povinná poskytnúť písomne 
informácie o spôsobe použitia výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 
z ich nesprávneho použitia (bezpečnostné upozornenia) v kodifikovanej podobe 
štátneho jazyka. 
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontroly.  
 
Tým bol porušený § 13 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. 

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 príslušného ustanovenia zákona 
o ochrane spotrebiteľa účastníkom konania, ktorý ako predávajúci nezabezpečil 
aby písomne informácie o spôsobe použitia výrobkov a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 
z ich nesprávneho použitia (bezpečnostné upozornenia) boli uvedené v kodifikovanej 
podobe štátneho jazyka. 

Uvedenie písomných informácií o spôsobe použitia výrobkov a o nebezpečenstve, 
ktoré vyplýva z ich nesprávneho použitia v kodifikovanej podobe štátneho jazyka 
je pre spotrebiteľa dôležité a má význam z hľadiska ochrany ekonomických záujmov 
spotrebiteľa, jeho zdravia, či bezpečnosti. Pri neposkytnutí alebo nezrozumiteľnosti 
predmetných informácií by mohlo dôjsť najmä k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, či majetku 
spotrebiteľa pri nesprávnom používaní alebo manipulácii so zakúpeným výrobkom.  

Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že účastník konania 
začal s odstraňovaním zistených nedostatkov počas kontroly orgánu dozoru.    

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 okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V rámci tejto zodpovednosti 
zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov 
konajú.     

 
./. 
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Účastník konania ako predávajúci je povinný dodržiavať všetky podmienky podnikania 
uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, 
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, na ochranu jeho zdravia a bezpečnosti 
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.  

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.    

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/0055/05/2019                                                                       Dňa: 14.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a § 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: HUA SHENG s.r.o., Východná ul. 2773/5, 934 01 Levice 
prevádzkareň: Textil MIX – MÓDA, Námestie Slobody 16, Kysucké Nové Mesto 
dátum kontroly: 19.02.2019 a 13.03.2019  
 
 
pre nedodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 13 - v zmysle ktorého je predávajúci 
povinný, ak poskytuje informácie uvedené v  § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa 
písomne, poskytovať ich v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, keď kontrolami dňa 
19.02.2019 a dňa 13.03.2019 bolo vo vyššie uvedenej v prevádzkarni zistené, že počas 
kontroly dňa 19.02.2019 sa v priamej ponuke spotrebiteľom nachádzalo 6 druhov textilných  

 
./. 
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výrobkov v celkovej hodnote 383,24 €, ktoré mali informácie v zmysle osobitného predpisu 
- Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 
označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým 
sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES článok 16 bod 3 o názve textilných vlákien  v cudzom 
jazyku 
 
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 
300,- €, slovom tristo 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-00550519.  

                    

                      O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 19.02.2019 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Žiline pre Žilinský kraj kontrolu v prevádzkarni: Textil MIX-MÓDA, Námestie Slobody 16, 
Kysucké Nové Mesto s následným spísaním Dodatku k inšpekčnému záznamu zo dňa 
13.03.2019. Pri výkone kontroly boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú 
zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 19.02.2019 a v Dodatku k inšpekčnému 
záznamu zo dňa 13.03.2019, za ktoré zodpovedá účastník konania ako predávajúci. 

Nebolo zabezpečené dodržanie povinnosti predávajúceho: 

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. 
 
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  
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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 § 12 ods. 2  zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný zabezpečiť, aby 
ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o spôsobe ich používania a údržby, 
v prípade textilných výrobkov informáciami v zmysle osobitného právneho predpisu 
– Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom 
označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, 
ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (ďalej len „Nariadenie  EP a Rady č. 1007/2011“).  
 
Podľa § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa ak sa informácie uvedené v § 12 ods. 2 poskytujú 
písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 
 
Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, 
keď bolo kontrolami dňa 19.02.2019 a dňa 13.03.2019 zistené, že v priamej ponuke 
spotrebiteľom sa dňa 19.02.2019 nachádzalo 6 druhov textilných výrobkov 
v celkovej hodnote 383,24 ktoré mali informácie o ich materiálovom resp. vláknovom 
zložení v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 v cudzom jazyku: 
 
COTONE, ELASTAM, VISCOSA, ELASTHANNE, VISCOSE, ACRILICO, COTTON. 
 
Jednalo sa o tieto druhy výrobkov: 

1) 5 kusov dámska blúzka ITALY MODA á 12,99 € s údajmi o vláknovom zložení 
v cudzom jazyku: „95% cotone, 5% elastam“,  

2) 3 kusy dámsky sveter MODA ITALIA á 11,99 € s údajmi o vláknovom zložení 
v cudzom jazyku: „10% viscosa, 4% elasthanne“, 

3) 6 kusov dámska bunda HOWK HORSE á 22,99 € s údajom  o vláknovom zložení  
v cudzom jazyku: „35% viscose“, 

4) 3 kusy dámska vesta FASHION á 16,80 € s údajom o vláknovom zložení  v cudzom 
jazyku: „35% acrilico“,  

5) 2 kusy dámska bunda FASHION á 19,99 € s údajom o vláknovom zložení  v cudzom 
jazyku: „78% acrilico“,  

6) 3 kusy dámska riflová bunda BIKE LIFE á 18,00 € s údajmi o vláknovom zložení  
v cudzom jazyku: „95% cotton, 3% elastane“.  

Hoci boli tieto  informácie podané písomne, neboli v kodifikovanej  podobe  štátneho 
jazyka. 

Podľa ustanovenia článku 14 bod 1 citovaného Nariadenia EP a Rady (EÚ)                       
č. 1007/2011 textilné výrobky sa označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo 
ich vláknové zloženie pri každom sprístupnení na trh. 
Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné  
a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. 
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Podľa ustanovenia článku 15 bod 3 citovaného Nariadenia EP a Rady (EÚ)                          
č.1007/2011 pri sprístupnení textilného výrobku na trh distribútor zabezpečuje, aby textilné 
výrobky mali primerané etikety alebo iné označenia predpísané v tomto nariadení. 
 
Podľa ustanovenia článku 16 bod 3 citovaného Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 
označenie etiketou alebo iné označenia sú v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského 
štátu, na ktorého území sa textilné výrobky  sprístupňujú na trh pre spotrebiteľa, pokiaľ 
dotknutý členský štát neustanoví inak.  

Vyššie uvedené nedostatky boli počas kontroly odstránené. Odstránenie zistených 
nedostatkov je však 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. Správny 
orgán zároveň dodáva, 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.    

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  – HUA SHENG s.r.o. 
 
Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 09.04.2019 
do jeho elektronickej schránky dňa 14.04.2019 doručené oznámenie o začatí správneho 
konania o uložení pokuty.  

Vo vysvetlivkách zo dňa 19.02.2019 konateľ p. D.Z. uviedol, že nedostatky odstránili, 
doplnením slovenských názvov.  

Vo vysvetlivkách zo dňa 13.03.2019 konateľ p. D.Z. uviedol, že nemá pripomienky.  

Účastník 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 výkone kontrolnej činnosti 
striktne riadi platnou právnou úpravou, ktorá vymedzuje hranice jej právomoci 
a kompetencie.  
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Bolo objektívne a bezpochyby zistené, že v čase kontroly (t.j. dňa 19.02.2019) sa 
v priamej ponuke spotrebiteľom nachádzalo celkovo 6 druhov textilných výrobkov, ktoré 
mali informácie o názve použitého textilného vlákna v zmysle osobitného predpisu – 
Nariadenie  EP a Rady č. 1007/2011 v cudzom jazyku.  

Predávajúci je nositeľom objektívnej zodpovednosti za plnenie povinností, ktoré pre neho 
zo zákona o ochrane spotrebiteľa vyplývajú, a to bez ohľadu na mieru subjektívneho 
zavinenia z akéhokoľvek dôvodu, ako i okolnosti prípadu. 

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými 
v inšpekčnom zázname zo dňa 19.02.2019 a jeho dodatku zo dňa 13.03.2019, vyjadrením 
účastníka konania zo dňa 19.02.2019 a zo dňa 13.03.2019 a uložil účastníkovi konania 
pokutu, ktorej výška vychádza z objektívnych zistení správneho orgánu,  z rozsahu 
a významu zistených nedostatkov a okolností prípadu. 

Ako predávajúci podľa § 2 písm. b) zákona ochrane spotrebiteľa je HUA SHENG s.r.o. 
v zmysle ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa povinná poskytnúť písomné 
informácie podľa osobitného právneho predpisu - Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1007/2011 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.   
 
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený 
v čase kontrol.  
 
Tým bol porušený § 13 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. 
 
Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob 
a následky porušenia povinnosti.  
 
Nezabezpečenie označenia ponúkaných a predávaných textilných výrobkov v súlade 
s požiadavkami osobitného právneho predpisu – Nariadenia  EP a Rady č. 1007/2011 
informáciami v štátnom jazyku, nie je možné považovať za nezávažne porušenie zákona, 
nakoľko uvedenie informácií o materiálovom, resp. vláknovom zložení výrobku, resp. 
poskytnutie ich prekladu do štátneho jazyka je pre spotrebiteľa dôležité a má význam 
z hľadiska ochrany jeho ekonomických záujmov. Pri absencii informácii, 
resp. pri neposkytnutí prekladu informácií o materiálovom, vláknovom zložení výrobku,                
by mohlo dôjsť  najmä  k  ohrozeniu  majetku  spotrebiteľa  znehodnotením ním  zakúpených  
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výrobkov pri ich nesprávnom používaní alebo ošetrovaní. Nakoľko by sa v takomto prípade 
jednalo o zavinené znehodnotenie výrobkov, vyhliadky na úspešnosť prípadného 
reklamačného konania by boli nulové. Rovnako nemožno zanedbať ani prípadné negatívne 
účinky na ľudské zdravie spôsobené z hľadiska vláknového zloženia nevhodne zvoleným 
výrobkom, a to v dôsledku nezrozumiteľnosti vyššie uvedených informácii (alergie a pod.). 

Pokiaľ spotrebiteľovi nie je zabezpečený údaj o materiálovom zložení výrobku, resp. preklad 
údaju o materiálovom zložení, nie je naplnený cieľ zákona o ochrane spotrebiteľa 
a takisto nie je zabezpečené dosahovanie vysokej miery ochrany spotrebiteľa. 
Je potrebné zdôrazniť, že v prípade vzťahu „predávajúci – spotrebiteľ“ vystupuje spotrebiteľ 
ako laik, ktorému je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť a predávajúci ako odborník 
či profesionál, ktorý pri svojej činnosti ovláda a dodržiava všetky podmienky predaja.  

Vykonanými kontrolami bolo presne a spoľahlivo zistené, že v čase kontroly dňa 
19.02.2019 si účastník konania povinnosť predávajúceho, ktorá mu vyplýva z ustanovenia 
§ 13 preukázateľne nesplnil. Týmto konaním účastníka konania došlo k porušeniu práv 
spotrebiteľa priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky 
pokuty bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonnej povinnosti 
predávajúceho s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených 
nedostatkov, ako aj na celkové množstvo a hodnotu výrobkov, u ktorých predávajúci 
nezabezpečil preklad písomných informácií o vláknovom, resp. materiálovom zložení 
textilných výrobkov do kodifikovanej podoby štátneho jazyka a tiež skutočnosť, že nebol 
dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom o ochrane 
spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 13 
cit. zákona. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že zistené 
nedostatky boli počas kontroly  odstránené.    

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 okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V rámci tejto zodpovednosti 
zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov 
konajú.     

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v 
ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ 
okrem iného právo na informácie, na ochranu zdravia a bezpečnosti a na ochranu 
ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere 
a úrovni dosiahnutý nebol.  

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  
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§ 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.    

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. 

 

 

 

 

 


