
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/0246/05/2019                                                                                                  Dňa: 29.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (ďalej len Správny 

poriadok) 

 

 

 

r o z h o d o l  takto:  

 

 

účastníkovi konania: Life Studio- Skenar, s.r.o., sídlo: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina 

 

prevádzkareň: Fitnescentrum LIFESTUDIO, Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina 

 

dátum vykonania kontroly: 27.9.2019 a 3.12.2019 

 

 

 

 

 

./. 



                                                        -2-                                                                        P/0246/05/2019 

 

- pre porušenie zákazu pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/  

zákona o ochrane spotrebiteľa  

● používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo kontrolou 

vykonanou u účastníka konania: Life Studio- Skenar, s.r.o., sídlo: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina 

v prevádzkarni: Fitnescentrum LIFESTUDIO, Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina dňa 27.9.2019 

a 3.12.2019, v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, 

že v Reklamačnom poriadku zo dňa 1.1.2014 v hlavičke bolo uvedené: „Na zabezpečenie jednotného 

postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajných priestoroch prevádzky                          

Life Studio- Skenar, s.r.o. je spracovaný na základe všeobecných ustanovení   v § 499 - § 510                

zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a osobitných ustanovení o predaji tovaru 

v obchode uvedených v § 612 – 627 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

a ustanovení § 422 a § 442 (vady tovaru)  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení o kúpnej zmluve a zák. č. 250/2007 Z. z. reklamačný poriadok, ktorý je vystavený na predajných 

miestach.“ a v článku 3 Zodpovednosť predávajúceho bolo uvedené: „...Predávajúci nezodpovedá                   

za vady, ktoré boli spôsobené najmä: ....za zjavné vady, ktoré neboli reklamované v lehote 15 dní                   

od prevzatia tovaru kupujúcim...“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom  o ochrane 

spotrebiteľa, a to jednak z dôvodu zakotvenia ustanovenia o voľbe aj Obchodného zákonníka (ďalej 

len ObZ) pre úpravu práv a povinností zmluvných strán, a zároveň vymienením si nezodpovedania 

predávajúceho, poskytovateľa služieb za vady tovaru nereklamované v lehote 15 dní od prevzatia 

tovaru kupujúcim, čo spôsobovalo značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa, pretože pri prvej podmienke niet žiadneho ekonomického dôvodu, ktorý 

by spotrebiteľa nútil k tomu, aby svoj vzťah s predávajúcim, poskytovateľom služieb ohľadom 

úpravy práva zo zodpovednosti za vady výrobku, ktorý je svojou povahou občianskoprávny, podriadil 

pod ustanovenia ObZ, pričom cieľom zmluvnej podmienky je obísť zákon a tým vyňať spotrebiteľa 

z režimu právnej ochrany noriem zameraných na ochranu práv spotrebiteľa obsiahnutých 

v Občianskom zákonníku (ďalej len OZ); a zároveň pri druhej podmienke sa jednostranne 

umožňovalo dodávateľovi- predávajúcemu, poskytovateľovi služieb vylúčiť právo spotrebiteľa                  

pri uplatnení zodpovednosti za vady v záručnej dobe minimálne 24 mesiacov; spotrebiteľská zmluva 

(ktorej súčasťou je aj Reklamačný poriadok) sa riadi právnou úpravou obsiahnutou v OZ a od týchto 

ustanovení je možné sa odchýliť len v prípade, ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie, čo v tomto 

prípade nebolo naplnené 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške                                       

400,-€, slovom štyristo eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty poštovou poukážkou, resp. príkazom na úhradu                  

na účet: vedený v Štátnej pokladnici, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02460519. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 27.9.2019 a 3.12.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni: 

Fitnescentrum LIFESTUDIO, Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina kontrolu, pri ktorej  bol zistený 

nedostatok, za ktorý zodpovedá účastníka konania.  

 

./. 
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Nezabezpečili ste dodržanie zákazu pre predávajúceho, resp. poskytovateľa služieb: 

 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcim 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 je výrobkom  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 hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo 

určené pre spotrebiteľa. 

 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, má každý spotrebiteľ právo na ochranu                                 

pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách s odkazom na § 52-§ 54 OZ.  

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci, poskytovateľ služieb 

používať  neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 52 ods. 1 OZ je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu,                     

ktorú uzatvára dodávateľ – predávajúci, resp. poskytovateľ služieb so spotrebiteľom. 

 

Podľa § 52 ods. 3 OZ je dodávateľom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy 

koná v rámci predmetu  svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.    

 

Podľa § 52 ods. 4 OZ je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  

 

Podľa § 53 ods. 1 OZ spotrebiteľskej zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len 

„neprijateľná podmienka“).  

./. 
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Podľa § 53 ods. 4 písm. d/ OZ za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve                           

sa považujú najmä ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení 

zodpovednosti za vady.  

Podľa § 53 ods. 5 OZ sú neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách neplatné. 

  

Podľa § 53 ods. 12 OZ sa neprijateľnosť zmluvných podmienok hodnotí so zreteľom na povahu 

tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením 

zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu,                   

od ktorej závisí. 

 

Podľa § 54 ods. 1 OZ sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť 

od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, 

ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.  

 

Dňa 27.9.2019 boli pri kontrole v prevádzkarni účastníka konania: Fitnescentrum LIFESTUDIO, 

Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina odobraté, za účelom posúdenia ich súladu so všeobecne 

záväznými predpismi, ako prílohy k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019, tieto dokumenty:  

-Prevádzkový poriadok (nachádzajúci sa v kontrolovanej prevádzkarni, tvoriaci prílohu                                  

č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                               

pri kontrole),  

-Reklamačný poriadok zo dňa 1.1.2014 (nachádzajúci sa v kontrolovanej prevádzkarni, tvoriaci 

prílohu č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole), 

-Úvod (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu                        

č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                               

pri kontrole),  

-Ponuka (nachádzajúca sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaca prílohu                         

č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaná podpisom osoby prítomnej                               

pri kontrole),  

-Tréneri (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu           

č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                               

pri kontrole),  

-Fotogaléria (nachádzajúca sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaca 

prílohu č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaná podpisom osoby prítomnej                     

pri kontrole),  

-Cenník (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu          

č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                                

pri kontrole),  

-Otváracie hodiny (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk,                           

tvoriace prílohu č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikované podpisom osoby 

prítomnej pri kontrole) a 

-Kontakt (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu          

č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 27.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                                

pri kontrole). 

./. 

http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
http://www.life-studio.sk/
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Dňa 3.12.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonané dokončenie začatej 

kontroly zo dňa 27.9.2019 so zadokumentovaním posúdenia predmetných dokumentov. 

 

 

Účastník konania-spoločnosť Life Studio- Skenar, s.r.o. je predávajúcim, poskytovateľom služieb                   

a dodávateľom, ktorý koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, 

keď v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, vložka číslo: 12052/L 

je predmetom jeho podnikania aj prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 

a  v súvislosti s dokumentami odobratými na posúdenie ich súladu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, bola osoba, kupujúca výrobky v prevádzkarni: Fitnescentra LIFESTUDIO,                                

Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina a využívajúca jej služby, spotrebiteľom. 

 

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie zákazu používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka 

konania: Life Studio- Skenar, s.r.o., sídlo: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina v prevádzkarni: 

Fitnescentrum LIFESTUDIO, Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina dňa 27.9.2019 a 3.12.2019, 

v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené,                         

že v Reklamačnom poriadku zo dňa 1.1.2014 v hlavičke bolo uvedené: „Na zabezpečenie jednotného 

postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajných priestoroch prevádzky                           

Life Studio- Skenar, s.r.o. je spracovaný na základe všeobecných ustanovení   v § 499 - § 510 zák.                                

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a osobitných ustanovení o predaji tovaru 

v obchode uvedených v § 612 – 627 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

a ustanovení § 422 a § 442 (vady tovaru)  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení o kúpnej zmluve a zák. č. 250/2007 Z. z. reklamačný poriadok, ktorý je vystavený na predajných 

miestach.“ a v článku 3 Zodpovednosť predávajúceho bolo uvedené: „...Predávajúci nezodpovedá                               

za vady, ktoré boli spôsobené najmä: ....za zjavné vady, ktoré neboli reklamované v lehote 15 dní                            

od prevzatia tovaru kupujúcim...“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom  o ochrane 

spotrebiteľa, a to jednak z dôvodu zakotvenia ustanovenia o voľbe aj ObZ pre úpravu práv 

a povinností zmluvných strán, a zároveň vymienením si nezodpovedania predávajúceho, 

poskytovateľa služieb za vady tovaru nereklamované v lehote 15 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, 

čo spôsobovalo značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech 

spotrebiteľa, pretože pri prvej podmienke niet žiadneho ekonomického dôvodu, ktorý by spotrebiteľa 

nútil k tomu, aby svoj vzťah s predávajúcim, poskytovateľom služieb ohľadom úpravy práva                            

zo zodpovednosti za vady výrobku, ktorý je svojou povahou občianskoprávny, podriadil                               

pod ustanovenia ObZ, pričom cieľom zmluvnej podmienky je obísť zákon a tým vyňať spotrebiteľa 

z režimu právnej ochrany noriem zameraných na ochranu práv spotrebiteľa obsiahnutých                                  

v OZ a uvedená zmluvná podmienka je v priamom rozpore s § 54 ods. 1 OZ, ktorý je kogentným 

imperatívom a operatívom dobrých mravov nepripúšťajúcim dohodnúť so spotrebiteľom menej 

výhodné zmluvné postavenie ako mu garantuje OZ; a zároveň pri druhej podmienke sa jednostranne 

umožňovalo dodávateľovi- predávajúcemu, poskytovateľovi služieb vylúčiť právo spotrebiteľa                           

pri uplatnení zodpovednosti za vady v záručnej dobe minimálne 24 mesiacov, čo je v rozpore                                     

s § 53 ods. 4 písm. d/ OZ. Spotrebiteľská zmluva, ktorej súčasťou je aj Reklamačný poriadok, sa riadi 

právnou úpravou obsiahnutou v OZ a od týchto ustanovení je možné sa odchýliť len v prípade,                       

ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie, čo v tomto prípade nebolo naplnené.  

 

./. 
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Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci, poskytovateľ služieb: Life Studio- Skenar, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 18.12.2019, 

doručenou do elektronickej schránky účastníka konania na portáli www.slovensko.sk dňa 3.1.2020 

(uplynutím úložnej lehoty s fikciou doručenia), oznámené začatie správneho konania o uložení 

pokuty.  

 

Dňa 7.1.2020 bola správnemu orgánu, prostredníctvom e-mailu bez autorizácie, od účastníka konania 

doručená informácia o odstránení zistených nedostatkov.  

 

 

Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku možno podanie urobiť písomne v listinnej podobe alebo                          

v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej 

podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba  

do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny 

orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje 

povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára. 

Správny orgán konštatuje, že predmetné podanie účastníkom konania nebolo v zmysle § 19 ods. 1 

Správneho poriadku doplnené. 

 

Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 27.9.2019 konateľ spoločnosti  Life Studio- Skenar, s.r.o. 

uviedol, že inšpekčný záznam osobne prevzal.  

 

 

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. Následné deklarované odstránenie zistených nedostatkov teda 

nie je možné definovať ako liberačný dôvod z preukázaného nezákonného konania. Účastník konania 

svojimi vyjadreniami žiadnym spôsobom nespochybnil správnym orgánom zistené protiprávne 

konanie 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, poskytovateľovi služieb postih za porušenie zákazu ustanoveného týmto 

zákonom, vydáva enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu 

slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 

 

 

Ako predávajúci, poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie                  

Life Studio- Skenar, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c/ vyššie citovanej právnej úpravy 

používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

./. 

 

http://www.slovensko.sk/
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Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. c/ 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 zákazu a spôsob a následky 

porušenia zákazu, spočívajúceho v porušení práv spotrebiteľov chránených dotknutými zákonnými 

ustanoveniami.  

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazu zo strany účastníka konania, v dôsledku 

ktorého používal viaceré neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľskej zmluve,                               

keď v informáciách tvoriacich jej súčasť, v rozhodnom období, uviedol viaceré so zákonom 

nesúladné podmienky, vymienením si pre spotrebiteľa aj nevýhodného právneho režimu ObZ                     

na úpravu práva zo zodpovednosti za vady, a zároveň stanovením kratšej ako zákonnej záručnej doby 

na uplatnenie reklamácie s následkom nezodpovedania za vady nereklamované v tejto zúženej 

záručnej dobe.  

 

Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením zákazu použitia 

neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie, pričom porušenie daného zákazu, a to viacnásobne, 

vzhľadom aj na reálnu možnosť privodenia ujmy na strane spotrebiteľa, považuje správny orgán                    

za závažné porušenie zákona, a to aj s prihliadnutím na mieru v akej sú dané skutky spôsobilé ohroziť 

oprávnené záujmy spotrebiteľa a ich základné práva. Konaním účastníka konania nebol úmysel 

zákonodarcu naplnený.  

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v porušení práva spotrebiteľa                                

na konanie účastníka konania, ktoré podstatne nenarušuje rovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán, a ekonomické správanie spotrebiteľa vo vzťahu k právu na informácie. Zistené 

správne delikty patria k ohrozovacím správnym deliktom, kedy pre definovanie protiprávneho 

konania stačí reálna hrozba protiprávneho následku a preto nie je nevyhnutné, aby následok aj nastal. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

Právo zo zodpovednosti za vady patrí k najčastejšie uplatňovaným právam zo strany spotrebiteľov 

a preto je nanajvýš žiadúce, aby boli informácie vzťahujúce sa k určeniu režimu vybavovania 

reklamácií a stanovenia lehoty na jej uplatnenie, pravdivo poskytnuté spotrebiteľovi v nadväznosti                 

na platnú legislatívu. Účastník konania porušil zákaz používať neprijateľné podmienky 

v spotrebiteľskej zmluve, keď v súvislosti s právom zo zodpovednosti za vady dohodol v zmluve               

pre spotrebiteľa aj nevýhodný režim ObZ, namiesto iba právnej úpravy OZ (okrem právnej úpravy 

zákona o ochrane spotrebiteľa), a zároveň zúžil možnosť pre spotrebiteľa uplatniť si reklamáciu                    

v skrátenom časovom horizonte 15 dní, čím došlo k jednostrannému znevýhodneniu spotrebiteľa 

a k zhoršeniu jeho zmluvného postavenia. 

./. 
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Konaním účastníka konania došlo k zneužitiu jeho postavenia ako silnejšej strany spotrebiteľského 

zmluvného vzťahu, ktorý má povinnosť konať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie úroveň 

osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozume očakávať od predávajúceho,                               

resp. poskytovateľa služieb, pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej 

praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti, čo však účastník 

konania nesplnil. 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania                              

ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, 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 akékoľvek okolnosti,                           

ktoré spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb                   

je povinný dodržiavať 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 a právo 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, resp. 

poskytovateľovi služieb, ktorý porušil  svoje povinnosti ustanovené 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, a represiu. 

 

Správny orgán má za to, že svoju diskrečnú právomoc použil v rámci zákonného rámca, z ktorého 

nijakým spôsobom nevybočil a uložil pokutu primeranú a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu 

stavu a charakteru porušenia zákona s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, plniacu 

vyššie uvedené funkcie.  

 

./. 
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Pri stanovení výšky postihu boli zohľadnené všetky vyjadrenia účastníka konania, ako aj skutočnosť, 

že porušenie zákona bolo u predávajúceho, resp. poskytovateľa služieb zistené po prvý krát.  

 

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/0247/05/2019                                                                                                  Dňa: 29.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (ďalej len Správny 

poriadok) 

 

 

 

r o z h o d o l  takto:  

 

 

účastníkovi konania: M-fitness, s.r.o., sídlo: Nemocničná 1954/2, 026 01 Dolný Kubín 

 

prevádzkareň: DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský Mikuláš 

 

dátum vykonania kontroly: 24.9.2019 a 4.12.2019 

 

 

 

 

./. 
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- pre porušenie zákazu pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 2 písm. a/  

zákona o ochrane spotrebiteľa  

● ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď bolo kontrolou vykonanou 

u účastníka konania: M-fitness, s.r.o., sídlo: Nemocničná 1954/2, 026 01 Dolný Kubín 

v prevádzkarni: DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský Mikuláš dňa 24.9.2019 a 4.12.2019, 

v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, že                                   

v Reklamačnom poriadku – Spotrebiteľ platnom a účinnom od 01.07.2012 v článku 3 Spôsob 

vybavenia reklamácie v bode 3.8 bolo uvedené: „Akékoľvek prepravné náklady súvisiace 

s uplatnením reklamácie u Dodávateľa, resp. Záručného  servisu znáša Spotrebiteľ, ak nie je 

stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady s prepravou opraveného tovaru 

Dodávateľ, resp. Záručný servis. V prípade ak sa v zmysle  príslušných zákonných ustanovení nejedná 

o reklamáciu (mechanické poškodenie tovaru Spotrebiteľom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich 

podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar...), znáša náklady spojené 

s prepravou tovaru Spotrebiteľ.“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko podľa § 598 Občianskeho zákonníka platí: 

„Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením 

práv zo zodpovednosti za vady.“, z čoho vyplýva, že predmetné náklady na prepravu súvisiace 

s uplatnením reklamácie neznáša spotrebiteľ a vymienenie si výhrady predávajúceho, poskytovateľa 

služieb o znášaní vyššie uvedených prepravných nákladov spotrebiteľom je porušením citovaného 

zákazu s možným následkom ekonomickej ujmy na strane spotrebiteľa s poukazom na to, že zákon 

nerozpoznáva „oprávnenú“,  prípadne inú reklamáciu 

-pre porušenie povinnosti pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 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 u účastníka konania: M-fitness, s.r.o., sídlo: Nemocničná 1954/2,                

026 01 Dolný Kubín v prevádzkarni: DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský Mikuláš dňa 

24.9.2019 a 4.12.2019, zistené, že predávajúci, poskytovateľ služieb porušil povinnosť oznámiť 

spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, jasným a zrozumiteľným spôsobom, informáciu o možnosti 

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným 

zákonom, pretože tento údaj nebol spotrebiteľovi poskytnutý žiadnou písomnou formou 

v prevádzkarni a ani ústne pri vykonaní kontrolného nákupu dňa 24.9.2019 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške                                       

400,-€, slovom štyristo eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty poštovou poukážkou, resp. príkazom na úhradu                         

na účet: vedený v Štátnej pokladnici, č. ú.: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS-02470519. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 24.9.2019 a 4.12.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni: 

DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský Mikuláš kontrolu, pri ktorej  boli zistené nedostatky, 

za ktoré zodpovedá účastníka konania.  

./. 
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Nezabezpečili ste dodržanie zákazu a povinnosti pre predávajúceho, resp. poskytovateľa 

služieb: 

 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 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. 

 

 

Podľa § 2 písm. f/ zákona o ochrane spotrebiteľa je výrobkom  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 hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo 

určené pre spotrebiteľa. 

 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci, poskytovateľ služieb 

ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.  

 

Dňa 24.9.2019 boli pri kontrole v prevádzkarni účastníka konania: DYNAMIC FITNESS, Holého 

4456/1, Liptovský Mikuláš odobraté, za účelom posúdenia ich súladu so všeobecne záväznými 

predpismi, ako prílohy k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019, tieto dokumenty:  

-Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo (nachádzajúci sa v kontrolovanej 

prevádzkarni, tvoriaci prílohu č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 a verifikovaný 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Reklamačný poriadok-Spotrebiteľ platný a účinný od 01.07.2012 (nachádzajúci sa v kontrolovanej 

prevádzkarni, tvoriaci prílohu č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 a verifikovaný 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Cenník (nachádzajúci sa v kontrolovanej prevádzkarni, tvoriaci prílohu č. 8 k inšpekčnému záznamu 

zo dňa 24.9.2019 a  verifikovaný pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom 

osoby prítomnej pri kontrole), 

-Úvod (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.fitnessdynamic.sk, tvoriaci 

prílohu č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby prítomnej                   

pri kontrole), 

 

./. 

http://www.fitnessdynamic.sk/
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-Fitness centrum Liptovský Mikuláš (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania 

www.fitnessdynamic.sk, tvoriaci prílohu č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019                                             

a verifikovaný podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Fitness centrum Dolný Kubín- AQAUPARK (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania 

www.fitnessdynamic.sk, tvoriaci prílohu č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 

a  verifikovaný podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Fitness centrum Dolný Kubín- Brezovec (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania 

www.fitnessdynamic.sk, tvoriaci prílohu č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 

a verifikovaný podpisom osoby prítomnej pri kontrole) a 

-Bodybuilding Klub (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.fitnessdynamic.sk, 

tvoriaci prílohu č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 24.9.2019 a verifikovaný podpisom osoby 

prítomnej pri kontrole). 

 

Dňa 4.12.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonané dokončenie začatej 

kontroly zo dňa 24.9.2019 so zadokumentovaním posúdenia predmetných dokumentov. 

 

 

Účastník konania-spoločnosť M-fitness, s.r.o. je predávajúcim, poskytovateľom služieb, ktorý koná 

v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, keď v zmysle výpisu 

z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, vložka číslo: 51327/L je predmetom jeho 

podnikania aj prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, a v súvislosti 

s dokumentami odobratými na posúdenie ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

bola osoba, kupujúca výrobky v prevádzkarni: DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský 

Mikuláš a využívajúca jej služby, spotrebiteľom. 

 

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie zákazu neukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka konania: 

M-fitness, s.r.o., sídlo: Nemocničná 1954/2, 026 01 Dolný Kubín v prevádzkarni:                               

DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský Mikuláš dňa 24.9.2019 a 4.12.2019, v súvislosti 

s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, že v Reklamačnom 

poriadku – Spotrebiteľ platnom a účinnom od 01.07.2012 v článku 3 Spôsob vybavenia reklamácie                            

v bode 3.8 bolo uvedené: „Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie 

u Dodávateľa, resp. Záručného  servisu znáša Spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak. V prípade 

oprávnenej reklamácie znáša náklady s prepravou opraveného tovaru Dodávateľ, resp. Záručný 

servis. V prípade ak sa v zmysle  príslušných zákonných ustanovení nejedná o reklamáciu 

(mechanické poškodenie tovaru Spotrebiteľom, používanie tovaru v nezodpovedajúcich 

podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar...), znáša náklady spojené 

s prepravou tovaru Spotrebiteľ.“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz ukladať 

spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko podľa § 598 Občianskeho zákonníka platí: 

„Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením 

práv zo zodpovednosti za vady.“, z čoho vyplýva, že predmetné náklady na prepravu súvisiace 

s uplatnením reklamácie neznáša spotrebiteľ a vymienenie si výhrady predávajúceho, poskytovateľa 

služieb o znášaní vyššie uvedených prepravných nákladov spotrebiteľom je porušením citovaného 

zákazu s možným následkom ekonomickej ujmy na strane spotrebiteľa s poukazom na to, že zákon 

nerozpoznáva „oprávnenú“,  prípadne inú reklamáciu. 

 

./. 

http://www.fitnessdynamic.sk/
http://www.fitnessdynamic.sk/
http://www.fitnessdynamic.sk/
http://www.fitnessdynamic.sk/
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Podľa § 10a ods. 1 písm. k/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci, poskytovateľ služieb 

povinný pred uzavretím zmluvy oznámiť spotrebiteľovi 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, ďalej len zákon                                  

o alternatívnom riešení sporov).  

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej 

povinnosti, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka konania: M-fitness, s.r.o., sídlo: Nemocničná 

1954/2, 026 01 Dolný Kubín v prevádzkarni: DYNAMIC FITNESS, Holého 4456/1, Liptovský 

Mikuláš dňa 24.9.2019 a 4.12.2019, zistené, že predávajúci, poskytovateľ služieb porušil povinnosť 

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, keď si túto informačnú povinnosť nesplnil žiadnou 

písomnou formou v prevádzkarni a ani ústne pri vykonaní kontrolného nákupu dňa 24.9.2019. Počas 

kontroly dňa 4.12.2019 bol predmetný nedostatok odstránený.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci, poskytovateľ služieb: M-fitness, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 18.12.2019, 

doručenou do elektronickej schránky účastníka konania na portáli www.slovensko.sk dňa 3.1.2020 

(uplynutím úložnej lehoty s fikciou doručenia), oznámené začatie správneho konania o uložení 

pokuty.  

 

V zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k zisteným 

nedostatkom, toto právo však nevyužil.  

 

Ako predávajúci, poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie                  

M-fitness, s.r.o. v zmysle ustanovení § 4 ods. 2 písm. a/ a § 10a ods. 1 písm. k/ vyššie citovanej 

právnej úpravy ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu a je povinná 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. 

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. a/ a § 10a ods. 1 písm. k/ 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 zákazu a povinnosti  a spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinnosti, spočívajúce v porušení práv spotrebiteľov chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

./. 

http://www.slovensko.sk/
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Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazu a povinnosti zo strany účastníka konania, 

v dôsledku ktorých ukladal spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a upieral spotrebiteľovi 

právo na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie, keď žiadal od spotrebiteľa, 

v súvislosti s právom zo zodpovednosti za vady, úhradu platieb, na ktoré nemal zákonný dôvod, 

a zároveň neinformoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, jasným a zrozumiteľným spôsobom,                      

o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.  

 

Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením zákazu ukladania  

povinnosti bez právneho dôvodu a povinnosti oznámiť spotrebiteľovi údaj o možnosti obrátiť sa                         

na subjekt alternatívneho riešenia sporov, garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu jeho 

ekonomických záujmov a právo na informácie, pričom porušenie daného zákazu a povinnosti,  

vzhľadom aj na reálnu možnosť privodenia ujmy na strane spotrebiteľa, považuje správny orgán                        

za závažné porušenie zákona, a to aj s prihliadnutím na mieru v akej sú dané skutky spôsobilé ohroziť 

oprávnené záujmy spotrebiteľa a ich základné práva. Právo zo zodpovednosti za vady patrí 

k najčastejšie uplatňovaným právam zo strany spotrebiteľov a preto je nanajvýš žiadúce, aby boli 

informácie vzťahujúce sa k úhrade prepravných nákladov, pravdivo poskytnuté spotrebiteľovi 

v nadväznosti na platnú legislatívu. Predmetom právnej úpravy zákona o alternatívnom riešení 

sporov je alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, poskytovateľom služieb, 

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, poskytovateľom služieb prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia 

sporov mimosúdnou cestou. Konaním účastníka konania nebol úmysel zákonodarcu naplnený.  

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v znížení rozsahu spotrebiteľových 

práv priznaných mu zákonom, t. j. práva na ochranu ekonomických záujmov a práva na informácie 

so vznikom priamej majetkovej ujmy na strane spotrebiteľa. Zistené správne delikty patria 

k ohrozovacím správnym deliktom, kedy pre definovanie protiprávneho konania stačí reálna hrozba 

protiprávneho následku a preto nie je nevyhnutné, aby následok aj nastal. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

Konaním účastníka konania došlo k zneužitiu jeho postavenia ako silnejšej strany spotrebiteľského 

zmluvného vzťahu, ktorý má povinnosť konať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie úroveň 

osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozume očakávať od predávajúceho, resp. 

poskytovateľa služieb, pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi 

alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti, čo však účastník konania 

nesplnil. 

./. 
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Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, 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 akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie.  

 

 

Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb je povinný dodržiavať 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 ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie. 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, resp. 

poskytovateľovi služieb, ktorý porušil  svoje povinnosti ustanovené 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, a represiu. 

Správny orgán má za to, že svoju diskrečnú právomoc použil v rámci zákonného rámca, z ktorého 

nijakým spôsobom nevybočil a uložil pokutu primeranú a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu 

stavu a charakteru porušenia zákona s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, plniacu 

vyššie uvedené funkcie.  

 

./. 



                                                                          -8-                                                       P/0247/05/2019 

 

Pri stanovení výšky postihu bola zohľadnená skutočnosť, že porušenie zákona bolo u predávajúceho, 

resp. poskytovateľa služieb zistené po prvý krát a jeden zo zistených nedostatkov bol odstránený 

počas kontroly.  

 

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/0249/05/2019                                                                                                Dňa: 13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (ďalej len Správny 

poriadok) 

 

 

r o z h o d o l  takto:  

 

účastníkovi konania: RECORD, spol. s r.o., sídlo: Oškerda 84, 023 32 Snežnica 

 

prevádzkareň: Riecky Relax & Fitness, Okružná 236, Čadca 

 

dátum vykonania kontroly: dňa 18.9.2019 a 26.11.2019 

 

 

 

 

./. 
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- pre porušenie zákazu pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/  

zákona o ochrane spotrebiteľa  

● používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo kontrolou 

vykonanou u účastníka konania: RECORD, spol. s r.o., sídlo: Oškerda 84, 023 32 Snežnica 

v prevádzkarni: Riecky Relax & Fitness, Okružná 236, Čadca dňa 18.9.2019 a 26.11.2019,  

v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, 

že vo Všeobecných obchodných podmienkach, umiestnených na webovom sídle predávajúceho, 

poskytovateľa služieb www.riecky.eu, ako aj vo Všeobecných obchodných podmienkach, 

umiestnených v prevádzkarni predávajúceho, poskytovateľa služieb, bolo v článku                                                

9. Korešpondencia v bode 9.3. uvedené: „V prípade komunikácie v listinnej podobe sa písomnosť 

považuje za doručenú aj v prípade ak sa písomnosť vráti do sídla Prevádzkovateľa ako neprevzatá 

resp. s uvedením „adresát neznámy“, a to dňom vrátenia tejto zásielky, alebo ak Klient odmietne 

prevziať túto písomnosť, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.“, čím predávajúci, 

poskytovateľ služieb porušil zákaz používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských 

zmluvách, čo je v rozpore so zákonom  o ochrane spotrebiteľa, keď podmienka stanovená 

predávajúcim, poskytovateľom služieb vnášala značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných 

strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko vyššie koncipovaná fikcia doručenia sa odkláňala od platnej 

úpravy Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), ako aj od ustálenej judikatúry súdov SR, lebo podľa 

§ 45 ods. 1 OZ (ktoré má kogentný charakter nepripúšťajúci jeho modifikáciu ani vylúčenie jeho 

normatívneho, t. j. zaväzujúceho, účinku dohodou zmluvných strán) platí: „Prejav vôle pôsobí voči 

neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde.“, pričom podľa názoru súdnej praxe a v súlade 

s teoretickými poznatkami je prejav vôle, vrátane písomnosti, účinný voči adresátovi od okamihu, 

keď sa dostane do jeho sféry dispozície, a zmluvná podmienka, podľa ktorej by sa písomnosť 

bez ďalšieho považovala za doručenú spotrebiteľovi v deň vrátenia odosielateľovi z dôvodu „adresát 

neznámy“ by túto podmienka nespĺňala; ako vyplýva z ustálenej judikatúry nemožno spotrebiteľa 

ukrátiť bez ďalšieho na jeho právach a de facto vylúčiť prípady objektívnej nemožnosti prevzatia 

písomnosti, keď sa spotrebiteľ nemá/nemal reálnu možnosť pod vplyvom okolností, ktoré 

nemôže/nemohol bez vlastného pričinenia ovplyvniť, oboznámiť so zásielkou; fikcia doručenia 

v prípade neprevzatej zásielky  bez skutočnej možnosti verifikácie, či sa vôbec dostala do sféry 

dispozície adresáta-prijímateľa-spotrebiteľa, nezabezpečuje podmienku objektívnej možnosti 

oboznámenia sa s obsahom zaslaného prejavu vôle; zmluvná podmienka, v zmysle ktorej by sa 

písomnosť bez ďalšieho považovala  za doručenú v deň jej vrátenia odosielateľovi z dôvodu „adresát 

neznámy“ je spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť spotrebiteľa pri uplatňovaní jeho práv a je v priamom 

rozpore s § 54 ods. 1 OZ, ktorý je kogentným imperatívom a operatívom dobrých mravov 

nepripúšťajúcim dohodnúť so spotrebiteľom menej výhodné zmluvné postavenie ako mu garantuje 

OZ 

 

- pre porušenie povinnosti pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 6 zákona 

o ochrane spotrebiteľa  

● formulovať zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim,  

poskytovateľom služieb a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými  

mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich 

obsah, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka konania: RECORD, spol. s r.o., sídlo: Oškerda 

84, 023 32 Snežnica v prevádzkarni: Riecky Relax & Fitness, Okružná 236, Čadca dňa 18.9.2019 

a 26.11.2019, v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, 

 

./. 

http://www.riecky.eu/
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zistené, že v Prevádzkovom poriadku športového zariadenia Riecky Relax & Fitness zo dňa 25.2.2014 

umiestnenom v prevádzkarni v článku 4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov 

zariadenia v bode 19. bolo uvedené: „Zamestnanci prevádzkovateľa sú  oprávnení vyzvať kedykoľvek 

osoby uvedené v bode 17 tohto článku, aby fitnes centrum opustili. To sa týka i klientov, ktorí svojím 

chovaním ohrozujú, rušia, alebo obmedzujú iných klientov v riadnom využívaním služieb.“, čím 

predávajúci, poskytovateľ služieb porušil povinnosť formulovať zmluvné podmienky 

zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom služieb a spotrebiteľom 

uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými  mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa 

pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, keď v bode 17 dotknutého článku 

v znení: „V celých priestoroch fitnes centra je prísny zákaz fajčenia.“ nie sú uvedené žiadne osoby, 

ktoré je oprávnený predávajúci, poskytovateľ služieb vyzvať na opustenie fitnesscentra, 

čo vyvolávalo nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa 

 

u k l a d á 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške 400,- €, 

slovom štyristo 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-02490519. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 18.9.2019 a 26.11.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni: 

Riecky Relax & Fitness, Okružná 236, Čadca kontrolu, pri ktorej  boli zistené nedostatky, za ktoré 

zodpovedá účastníka konania. 

  

 

Nezabezpečili ste dodržanie zákazu a povinnosti pre predávajúceho, resp. poskytovateľa 

služieb: 

 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcim 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 je výrobkom  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 hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo 

určené pre spotrebiteľa. 

 

./. 
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Podľa § 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.  

 

Účastník konania-spoločnosť RECORD, spol. s r.o. je predávajúcim, poskytovateľom služieb 

a dodávateľom, ktorý koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, 

keď v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, vložka číslo: 

61493/L je predmetom jeho podnikania aj prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu, a  v súvislosti s dokumentami odobratými na posúdenie ich súladu so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, bola osoba, kupujúca výrobky v prevádzkarni: Riecky Relax & 

Fitness, Okružná 236, Čadca a využívajúca jej služby, spotrebiteľom. 

 

 

Dňa 18.9.2019 boli pri kontrole v prevádzkarni účastníka konania: Riecky Relax & Fitness, Okružná 

236, Čadca odobraté, za účelom posúdenia ich súladu so všeobecne záväznými predpismi, ako 

prílohy k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019, tieto dokumenty: 

-Úvodná strana (nachádzajúca sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaca 

prílohu č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaná pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole),  

-Fitness (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Tím (nachádzajúcii sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole),  

-Informácie z aktívneho linku Jozef Riecky (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 3a k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku Lucia Riecka (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 3b k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

- Skupinové cvičenia (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, 

tvoriace prílohu č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované pečiatkou 

predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku Dynamic Body CA (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka 

konania www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 5 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 

a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej 

při kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku Pilates KNM (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 6 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku YOGA CA (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 7 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

./. 
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-Informácie z aktívneho linku Dynamic Body KNM (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka 

konania www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 8 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 

a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  

při kontrole), 

- O nás (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 9 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Cenník (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 10 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

- Blog (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 11 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku EMS efektívne alebo neefektívne (nachádzajúce sa na webovom sídle 

účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 12 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej  pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku Náš príbeh (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 13 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole), 

-Informácie z aktívneho linku Fit zeleninové placky (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka 

konania www.life-studio.sk v podstránke Blog, tvoriace prílohu č. 14 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej pri kontrole),  

-Informácie z aktívneho linku „Light“ krémové rizoto (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka 

konania www.life-studio.sk v podstránke Blog, tvoriace prílohu č. 15 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej  pri kontrole) 

-Informácie z aktívneho linku Mamin fit deň (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk v podstránke Blog, tvoriace prílohu č. 16 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej  pri kontrole) 

-Informácie z aktívneho linku Fitness fašírky (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania 

www.life-studio.sk v podstránke Blog, tvoriace prílohu č. 17 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej  pri kontrole) 

- Kontakt (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 18 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-EMS tréning (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci 

prílohu č. 19 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

- Naše úspechy (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci 

prílohu č. 20 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

 

./. 
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-Facebook (nachádzajúci sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, tvoriaci prílohu 

č. 21 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Všeobecné obchodné podmienky (nachádzajúce sa na webovom sídle účastníka konania                    

www.life-studio.sk, tvoriace prílohu č. 22 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované 

pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

- Informačná povinnosť (nachádzajúca sa na webovom sídle účastníka konania www.life-studio.sk, 

tvoriaca prílohu č. 23 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaná pečiatkou 

predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri kontrole), 

-Registračný formulár člena Riecky Relax & Fitness (nachádzajúci sa v kontrolovanej prevádzkarni, 

tvoriaci prílohu č. 24 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou 

predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Všeobecné obchodné podmienky (nachádzajúce sa v kontrolovenej prevádzkarni, tvoriace prílohu 

č. 25 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikované pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Cenník (nachádzajúci sa v kontrolovenej prevádzkarni, tvoriace prílohu č. 26 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj 

podpisom osoby prítomnej pri kontrole),  

-Prevádzkový poriadok športového zariadenia Riecky Relax & Fitness zo dňa 25.2.2014 

(nachádzajúci sa v kontrolovenej prevádzkarni, tvoriaci prílohu č. 27 k inšpekčnému záznamu zo dňa 

18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej pri kontrole),  

-Reklamačný poriadok (nachádzajúci sa v kontrolovenej prevádzkarni, tvoriace prílohu 

č. 28 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019 a verifikovaný pečiatkou predávajúceho, 

poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole) a 

- Registračný formulár člena Riecky Relax & Fitness spotrebiteľa Ľ. Š. a Zmluva o vložení vkladu 

zo dňa 4.10.2019 uzatvorená so spotrebiteľom M.D. (doručené správnemu orgánu dňa 7.10.2019 

prostredníctvom portálu www.slovensko.sk na základe výzvy uvedenej v inšpekčnom zázname 

zo dňa 18.9.2019 a výzvy zo dňa 30.9.2019 adresovanej predávajúcemu, poskytovateľovi služieb 

na jeho e-mailovú adresu riecky@riecky.eu, ako aj adresovanej predávajúcemu, poskytovateľovi 

služieb do jeho elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, doručenej dňa 1.10.102019), 

ktorých neoddeliteľnou súčasťou boli všetky vyššie uvedené dokumenty, nachádzajúce 

sa na webovom sídle účastníka konania, ako i v jeho prevádzkarni.  

 

Dňa 26.11.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonané dokončenie 

začatej kontroly zo dňa 18.9.2019 so zadokumentovaním posúdenia predmetných dokumentov. 

 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, má každý spotrebiteľ právo na ochranu 

pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách s odkazom na § 52-§ 54 OZ.  

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci, poskytovateľ služieb 

používať  neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 52 ods. 1 OZ je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú 

uzatvára dodávateľ – predávajúci, resp. poskytovateľ služieb so spotrebiteľom. 

./. 
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Podľa § 52 ods. 3 OZ je dodávateľom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy 

koná v rámci predmetu  svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

 

Podľa § 52 ods. 4 OZ je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  

 

Podľa § 53 ods. 1 OZ spotrebiteľskej zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú 

značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej 

len „neprijateľná podmienka“).  

Podľa § 53 ods. 5 OZ sú neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách neplatné. 

  

Podľa § 53 ods. 12 OZ sa neprijateľnosť zmluvných podmienok hodnotí so zreteľom na povahu 

tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením 

zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, 

od ktorej závisí. 

 

Podľa § 54 ods. 1 OZ sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť 

od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, 

ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie zákazu používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka 

konania: RECORD, spol. s r.o., sídlo: Oškerda 84, 023 32 Snežnica v prevádzkarni: Riecky Relax & 

Fitness, Okružná 236, Čadca dňa 18.9.2019 a 26.11.2019,  v súvislosti s posúdením dokumentov 

tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, že vo Všeobecných obchodných podmienkach 

(ďalej len VOP), umiestnených na webovom sídle predávajúceho, poskytovateľa služieb 

www.riecky.eu (tvoriacich prílohu č. 22 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019, ktoré boli 

verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej  pri 

kontrole), ako aj vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP), umiestnených 

v prevádzkarni predávajúceho, poskytovateľa služieb (tvoriacich prílohu č. 25 k inšpekčnému 

záznamu zo dňa 18.9.2019, ktoré boli verifikované pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb,  

ako aj podpisom osoby prítomnej pri kontrole) bolo v článku 9. Korešpondencia v bode 9.3. uvedené: 

„V prípade komunikácie v listinnej podobe sa písomnosť považuje za doručenú aj v prípade ak sa 

písomnosť vráti do sídla Prevádzkovateľa ako neprevzatá resp. s uvedením „adresát neznámy“, 

a to dňom vrátenia tejto zásielky, alebo ak Klient odmietne prevziať túto písomnosť, a to dňom 

odmietnutia prevzatia písomnosti.“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz používať 

neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, keď podmienka stanovená predávajúcim, 

poskytovateľom služieb vnášala značnú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán 

v neprospech spotrebiteľa, nakoľko vyššie koncipovaná fikcia doručenia sa odkláňala od platnej 

úpravy OZ, ako aj od ustálenej judikatúry súdov SR, lebo podľa § 45 ods. 1 OZ (ktoré má kogentný 

charakter nepripúšťajúci jeho modifikáciu ani vylúčenie jeho normatívneho, t. j. zaväzujúceho, 

 

./. 

http://www.riecky.eu/
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účinku dohodou zmluvných strán) platí: „Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, 

keď jej dôjde.“, pričom podľa názoru súdnej praxe a v súlade s teoretickými poznatkami je prejav 

vôle, vrátane písomnosti, účinný voči adresátovi od okamihu, keď sa dostane do jeho sféry dispozície, 

a zmluvná podmienka, podľa ktorej by sa písomnosť bez ďalšieho považovala za doručenú 

spotrebiteľovi v deň vrátenia odosielateľovi z dôvodu „adresát neznámy“ by túto podmienka 

nespĺňala. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry nemožno spotrebiteľa ukrátiť bez ďalšieho na jeho 

právach a de facto vylúčiť prípady objektívnej nemožnosti prevzatia písomnosti, keď sa spotrebiteľ 

nemá/nemal reálnu možnosť pod vplyvom okolností, ktoré nemôže/nemohol bez vlastného pričinenia 

ovplyvniť, oboznámiť so zásielkou. Správny orgán v tejto súvislosti poukazuje na uznesenie NS SR 

spis zn. 5 Cdo/129/2010 zo dňa 28.01.2011, v ktorom ustálil cit.: „Vzhľadom na konkrétnu situáciu 

je potrebné skúmať,  či a ako i nedoručený (neprevzatý) prejav vôle pôsobí (je právne účinný) voči 

jeho adresátovi.“, v ktorom je kladený dôraz práve na konkrétnu situáciu a potrebu skúmania 

pôsobenia nedoručeného prejavu vôle voči jeho adresátovi, na čo predmetné ustanovenia VOP 

nepamätajú. Fikcia doručenia v prípade neprevzatej zásielky  bez skutočnej možnosti verifikácie, 

či sa vôbec dostala do sféry dispozície adresáta-prijímateľa-spotrebiteľa, nezabezpečuje podmienku 

objektívnej možnosti oboznámenia sa s obsahom zaslaného prejavu vôle. Zmluvná podmienka, 

v zmysle ktorej by sa písomnosť bez ďalšieho považovala  za doručenú v deň jej vrátenia 

odosielateľovi z dôvodu „adresát neznámy“ je spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť spotrebiteľa                         

pri uplatňovaní jeho práv a je v priamom rozpore s § 54 ods. 1 OZ, ktorý je kogentným imperatívom 

a operatívom dobrých mravov nepripúšťajúcim dohodnúť so spotrebiteľom menej výhodné zmluvné 

postavenie ako mu garantuje OZ. 

 

Podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom 

služieb a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

sa oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný 

zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší                          

pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru.  

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie povinnosti 

formulovať zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom 

služieb a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

sa oboznámiť pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, keď bolo kontrolou 

vykonanou u účastníka konania: RECORD, spol. s r.o., sídlo: Oškerda 84, 023 32 Snežnica 

v prevádzkarni: Riecky Relax & Fitness, Okružná 236, Čadca dňa 18.9.2019 a 26.11.2019,  

v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, 

že v Prevádzkovom poriadku športového zariadenia Riecky Relax & Fitness zo dňa 25.2.2014, 

umiestnenom v prevádzkarni (tvoriacim prílohu č. 27 k inšpekčnému záznamu zo dňa 18.9.2019, 

ktorý bol verifikovaný pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby 

prítomnej pri kontrole) v článku 4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia 

v bode 19. bolo uvedené: „Zamestnanci prevádzkovateľa sú  oprávnení vyzvať kedykoľvek osoby 

uvedené v bode 17 tohto článku, aby fitnes centrum opustili. To sa týka i klientov, ktorí svojím 

chovaním ohrozujú, rušia, alebo obmedzujú iných klientov v riadnom využívaním služieb.“, čím 

predávajúci, poskytovateľ služieb porušil povinnosť formulovať zmluvné podmienky 

zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom služieb a spotrebiteľom uzatvára 

písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými  mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom 

 

./. 
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zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, keď v bode 17 dotknutého článku v znení:                                         

„V celých priestoroch fitnes centra je prísny zákaz fajčenia.“ nie sú uvedené žiadne osoby, ktoré je 

oprávnený predávajúci, poskytovateľ služieb vyzvať na opustenie fitnesscentra, čo vyvolávalo 

nezrozumiteľnosť danej informácie pre spotrebiteľa.  

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci, poskytovateľ služieb: RECORD, spol. s r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 19.12.2019, 

doručenou do elektronickej schránky účastníka konania na portáli www.slovensko.sk dňa 19.12.2019 

(na základe elektronickej doručenky), oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.  

 

Dňa 4.12.2019 bola správnemu orgán, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, od účastníka 

konania, doručená informácia o odstránení zistených nedostatkov, spolu s dokladmi preukazujúci 

túto skutočnosť.  

  

Dňa 27.12.2019 bolo správnemu orgánu, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, od účastníka 

konania, doručené Vyjadrenie ku konaniu č. k.: P/0249/05/2019 na základe oznámenia o začatí 

správneho konania zo dňa 19.12.2019, v ktorom účastník konania k nedostatku zistenom vo VOP  

konštatoval, že predmetné VOP boli vytvorené inou obchodnou spoločnosťou, v domnienke ich 

správnosti ich účastník konania zverejnil na svojom webovom sídle, nemal v žiadnom prípade záujem 

znižovať právnu istotou spotrebiteľov, alebo na ich úkor získať lepšiu pozíciu, daný nedostatok ho 

veľmi mrzí a medzičasom bola vykonaná náprava. K nedostatku zistenom v prevádzkovom poriadku 

účastník konania uviedol, že tento vznikol omylom, keď namiesto odkazu na bod 18 bol mylne 

uvedený odkaz na bod 17 a aj tento nedostatok bol odstránený. Účastník konania bol v oznámení 

o začatí správneho konania pôvodne vinený aj za porušenie zákazu používať nekalé obchodné 

podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím, neposkytnutím spotrebiteľovi 

v Cenníku, umiestnenom na webovom sídle predávajúceho, poskytovateľa služieb www.riecky.eu, 

podstatnej informácie o dĺžke obdobia, v ktorom si spotrebiteľ mohol čerpať 12 vstupov cvičenia 

pilates, keď v ňom bolo len uvedené: „...Skupinové cvičenia...Pilates 12 vstupov: 42€...“. 

V predmetnom vyjadrení účastník konania reagoval na túto skutočnosť tým, že službu cvičenia 

pilates bolo možné si objednať len v prevádzkarni, kde bol spotrebiteľ informovaný o dĺžke obdobia 

na čerpanie 12 vstupov cvičenia pilates a cenník na jeho webovom sídle bezodkladne doplnil.                       

Na základe tohto vyjadrenia správny orgán za vyššie deklarované porušenie zákazu používať nekalé 

obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, správny orgán, týmto rozhodnutím, účastníka 

konania neviní. Záverom vyjadrenia účastník konania požiadal o udelenie sankcie v dolnej hranici 

zákonom stanovenej sadzby.  

 

Zavinenie nie je pojmovým znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu 

správnych deliktov, kde sa preukazuje len porušenie zákonných povinností a zákazov, nakoľko sa 

jedná   o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť účastníka konania, a preto je v tomto smere právne 

nevýznamné, či ku skutkovému stavu došlo zo strany účastníka konania úmyselne alebo nie. Zistené 

správne delikty patria k ohrozovacím správnym deliktom, kedy pre definovanie protiprávneho 

konania stačí reálna hrozba protiprávneho následku a preto nie je nevyhnutné, aby následok aj nastal. 

Je nepochybné, že zistenými nedostatkami mohlo dôjsť k zhoršeniu postavenia spotrebiteľa.  

./. 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.riecky.eu/
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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. Následné odstránenie zistených nedostatkov teda nie je možné 

definovať ako liberačný dôvod z preukázaného nezákonného konania. Účastník konania svojimi 

vyjadreniami žiadnym spôsobom nespochybnil správnym orgánom zistené protiprávne konanie,                     

za ktoré je vinený vo výrokovej časti rozhodnutia,  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, poskytovateľovi služieb postih za porušenie 

zákazu a povinnosti ustanovenými týmto zákonom, vydáva enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, 

s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- 

spotrebiteľa. 

 

Písomnosťou zo dňa 17.1.2020, s doručením do aktivovanej elektronickej schránky účastníka 

konania na portáli www.slovensko.sk dňa 27.1.2020, na základe elektronickej doručenky, bolo 

oznámené vydanie rozhodnutia v lehote 60 dní. 

 

Ako predávajúci, poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie                  

RECORD, spol. s r.o. v zmysle ustanovení § 4 ods. 2 písm. c/ a § 4 ods. 6 vyššie citovanej právnej 

úpravy používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a je povinná formulovať 

zmluvné podmienky zrozumiteľne, ak sa zmluva medzi predávajúcim, poskytovateľom služieb 

a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť 

oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah.  

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. c/ a § 4 ods. 6 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 zákazu a povinnosti a spôsob 

a následky porušenia zákazu a povinnosti, spočívajúceho v porušení práv spotrebiteľov chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení zákazu a povinnosti zo strany účastníka konania, 

v dôsledku ktorých použil neprijateľnú a nezrozumiteľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej 

zmluve, keď si v informáciách tvoriacich jej súčasť, v rozhodnom období, vymienil považovanie 

listinnej zásielky za doručené v prípade, že sa táto vráti odosielateľovi ako neprevzatá,                                     

resp. s uvedením „adresát neznámy“, a to dňom vrátenia tejto zásielky odosielateľovi, a zároveň 

deklarovaním na určitom mieste určitého dokumentu špecifikácie osôb, ktoré môžu byť účastníkom 

konania vyzvané na opustenie priestorov prevádzkarne, no na danom mieste sa žiadna konkretizácia 

týchto osôb nenachádzala.  

./. 
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Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením zákazu použitia 

neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve a stanovením povinnosti formulovať zmluvné 

podmienky zrozumiteľne, garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu jeho ekonomických záujmov        

a právo na zrozumiteľné informácie, pričom porušenie daného zákazu a danej povinnosti, vzhľadom 

aj na reálnu možnosť privodenia ujmy na strane spotrebiteľa, nemôže správny orgán považovať                         

za menej závažné porušenie zákona, a to aj s prihliadnutím na mieru v akej sú dané skutky spôsobilé 

ohroziť oprávnené záujmy spotrebiteľa a ich základné práva. Konaním účastníka konania nebol 

úmysel zákonodarcu naplnený.  

 

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v porušení práva spotrebiteľa                                

na konanie účastníka konania, ktoré podstatne nenarušuje rovnováhu v právach a povinnostiach 

zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, a v porušení práva na informácie. Dohodnutím v zmluve 

fikcie doručenia listinných písomností, odkláňajúcej sa od úpravy OZ, ako aj nejasným formulovaním 

podmienky, za ktorej bolo umožnené vyzvať spotrebiteľa na opustenie priestorov fitnesscentra, došlo 

k jednostrannému znevýhodňovaniu spotrebiteľa, keď bolo povinnosťou účastníka konania skúmať 

písomnosť, vrátenú mu od adresáta- prijímateľa-spotrebiteľa s uvedením „adresát neznámy“,                            

či a ako i nedoručený prejav vôle pôsobí voči spotrebiteľovi, a zároveň bolo povinnosťou účastníka 

konania, už pri uzatváraní zmluvného vzťahu so spotrebiteľom, predložiť mu také zrozumiteľné 

podmienky, aby v dôsledku ich formulácií nebol vystavený právnej neistote o ich skutočnom obsahu 

a ktoré by neumožňovali subjektívny výklad.  Relevantnou je skutočnosť, že spotrebiteľ je pri podpise 

predmetnej zmluvy spravidla laikom, ktorý jej obsah, resp. obsah dokumentov tvoriacich jej súčasť, 

podstatným spôsobom neovplyvňuje, resp. túto možnosť nevyužíva, a predávajúci, poskytovateľ 

služieb je tou osobou, ktorá je povinná v rámci svojej podnikateľskej činnosti konať v súlade 

s odbornou starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho predmet konania a má dbať na dodržiavanie 

zákazu a na riadne plnenie si svojich povinností vyplývajúcich nielen zo zákona, ale aj zo zmluvy. 

Odbornou starostlivosťou sa rozumie úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno 

rozume očakávať od predávajúceho, resp. poskytovateľa služieb, pri konaní vo vzťahu 

k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery 

uplatňovanej v jeho oblasti činnosti. Účastník konania preukázateľne nekonal v súlade s odbornou 

starostlivosťou. Naviac spotrebiteľ nie je vzhľadom na nedostatok skúseností objektívne schopný 

posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva pri vzniku 

zmluvného vzťahu. Konaním účastníka konania došlo k zneužitiu jeho postavenia ako silnejšej strany 

spotrebiteľského zmluvného vzťahu. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, 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 akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb 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 ochranu jeho ekonomických záujmov a právo na informácie. 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,                         

resp. poskytovateľovi služieb, ktorý porušil  svoje povinnosti ustanovené 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 postihu je v rámci administratívneho 

trestania nutné diferencovať a individualizovať, majúc na zreteli základné funkcie ukladania sankcií- 

individuálnu a generálnu prevenciu, a represiu. Správny orgán má za to, že svoju diskrečnú právomoc 

použil v rámci zákonného rámca, z ktorého nijakým spôsobom nevybočil a uložil pokutu primeranú 

a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona s prihliadnutím                    

na zákonom stanovené medze a hľadiská, plniacu vyššie uvedené funkcie.  

 

Pri stanovení výšky postihu boli zohľadnené všetky vyjadrenia účastníka konania, vrátane 

odstránenia zistených nedostatkov, ako aj skutočnosť, že porušenie zákona bolo u predávajúceho, 

resp. poskytovateľa služieb zistené po prvý krát.  

 

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/0252/05/2019                                                                                                Dňa: 03.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (ďalej len Správny 

poriadok) 

 

 

 

r o z h o d o l  takto:  

 

 

účastníkovi konania: Gorilla gym, s.r.o., sídlo: Muškátová 794/52, 821 01 Bratislava- mestská 

časť Ružinov 

 

prevádzkareň: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, Tvrdošín 

 

dátum vykonania kontroly: 17.9.2019, 28.11.2019 a 6.12.2019 

 

 

 

 

./. 
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- pre porušenie povinnosti predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 1 písm. e/ 

zákona o ochrane spotrebiteľa 

● zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, keď bolo 

kontrolou vykonanou u účastníka konania: Gorilla gym, s.r.o., sídlo: Muškátová 794/52, 821 01 

Bratislava- mestská časť Ružinov v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, 

Tvrdošín dňa 17.9.2019, 28.11.2019 a 6.12.2019 zistené, že na kontrolovanú prevádzkareň nebolo 

vydané rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím predávajúci, poskytovateľ 

služieb porušil povinnosť zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov                                            

a poskytovaní služieb 

 

- pre porušenie zákazu pre predávajúceho, poskytovateľa služieb v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/  

v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4,  § 8 ods. 4 v nadväznosti na § 8 ods. 6 písm. d/  

zákona o ochrane spotrebiteľa  

● používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým 

opomenutím poskytnutím podstatných informácií o podmienkach záruky viacvýznamovým 

spôsobom, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka konania: Gorilla gym, s.r.o., sídlo: Muškátová 

794/52, 821 01 Bratislava- mestská časť Ružinov v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, 

Medvedzie 254, Tvrdošín dňa 17.9.2019, 28.11.2019 a 6.12.2019, v súvislosti s posúdením 

dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, že v Reklamačnom poriadku bolo 

v bode 3. uvedené: „...a) záručná reklamácia. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle 

Obchodného zákonníka....“ a v odseku Záruka bolo uvedené: „...Záručná doba 24 mesiacov platí 

při predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci 

podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými 

podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka...“, čím predávajúci, 

poskytovateľ služieb porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských 

zmluvách, a to klamlivým opomenutím, poskytnutím spotrebiteľovi podstatných informácií 

o podmienkach záruky (čo súvisí s vybavovaním reklamácií) viacvýznamovým spôsobom, keď si 

poskytovateľ služieb najskôr vo všeobecnosti, bez špecifikácie postavenia príjemcu služby, teda                      

bez zadefinovania toho, či sa jedná o spotrebiteľa alebo podnikateľa, vymienil poskytnutie záruky 

v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej len ObZ) a až následne rozlišoval poskytnutie záruky podľa 

statusu príjemcu služby, teda poskytnutie záruky podľa ObZ, ak sa jedná o osobu podnikateľa, 

a poskytnutie záruky podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), ak sa jedná o osobu spotrebiteľa 

(teda nepodnikateľa); následkom vyššie uvedených formulácií sa mohol spotrebiteľ mylne 

domnievať, že sa na neho, ohľadom úpravy práva  zo zodpovednosti za vady, vzťahujú aj ustanovenia 

ObZ, napriek skutočnosti, že zmluvný vzťah uzatvorený medzi spotrebiteľom a poskytovateľom 

služieb (ktorého súčasťou je aj dotknutý reklamačný poriadok) je svojou povahou občianskoprávny 

a riadi sa režimom OZ, a niet žiadneho dôvodu, aby bol tento vzťah podriadený pod ustanovenia ObZ 

 

 

u k l a d á 

 

 

podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške                                       

450,-€, slovom štyristopäťdesiat 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-02520519. 

./. 



                                                                        -3-                                                          P/0252/05/2019 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 17.9.2019, 28.11.2019 a 6.12.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie 

v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, Tvrdošín kontrolu, pri ktorej  boli 

zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá účastníka konania.  

 

Nezabezpečili ste dodržanie povinnosti a zákazu pre predávajúceho, resp. poskytovateľa 

služieb: 

Podľa § 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.  

 

Podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúcim 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 je výrobkom  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 hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo 

určené pre spotrebiteľa. 

 

Podľa § 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. e/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci, poskytovateľ služieb 

povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Podľa 

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 (ďalej len 

zákon č. 355/2007 Z. z.), 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, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie povinnosti 

zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, keď bolo kontrolou 

vykonanou u účastníka konania: Gorilla gym, s.r.o., sídlo: Muškátová 794/52, 821 01 Bratislava- 

mestská časť Ružinov v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, Tvrdošín dňa 

17.9.2019, 28.11.2019 a 6.12.2019 zistené, že na kontrolovanú prevádzkareň nebolo vydané 

rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím predávajúci, poskytovateľ služieb 

porušil povinnosť zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

./. 
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Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci, poskytovateľ služieb 

používať  nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách.  

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, 

počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.  

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak  

a/ je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,  

b/ podstatne narušuje alebo môže narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 

k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, 

ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.  

 

Podľa § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä 

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

§ 9.  

 

Podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, 

ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým 

alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie uvedené v ods. 6, alebo neoznámi obchodný účel 

obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia 

priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré  by inak neprijal.  

 

Podľa § 8 ods. 6 písm. d/ zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri výzve na kúpu za podstatné informácie, 

ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú informácie o podmienkach vybavovania reklamácie, 

resp. záruky.   

 

Dňa 17.9.2019 a 28.11.2019 boli pri kontrole v prevádzkarni účastníka konania:                                          

Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, Tvrdošín odobraté, za účelom posúdenia ich súladu                    

so všeobecne záväznými predpismi, ako prílohy k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.9.2019 

a 28.11.2019, tieto dokumenty:  

-Prevádzkový poriadok zo dňa 1.12.2015 (príloha č. 1 k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.9.2019                         

a 28.11.2019  verifikovaná pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb),  

-Cenník (príloha č. 2 k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.9.2019 a 28.11.2019 verifikovaná podpisom 

osoby prítomnej pri kontrole),  

-Reklamačný poriadok (príloha č. 3 k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.9.2019 a 28.11.2019 

verifikovaná pečiatkou predávajúceho, poskytovateľa služieb, ako aj podpisom osoby prítomnej pri 

kontrole) a 

- Oznamy (príloha č. 4 k inšpekčnému záznamu zo dňa 17.9.2019 a 28.11.2019 verifikovaná 

podpisom osoby prítomnej pri kontrole).  

 

 

Dňa 6.12.2019 bolo vo vyššie uvedenej prevádzkarni účastníka konania vykonané dokončenie začatej 

kontroly zo dňa 17.9.2019 a 28.11.2019 so zadokumentovaním posúdenia predmetných dokumentov. 

 

./. 
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Účastník konania-spoločnosť Gorilla gym, s.r.o. je predávajúcim a poskytovateľom služieb,                               

ktorý koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, keď v zmysle 

výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka číslo: 110574/B je 

predmetom jeho podnikania aj prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 

a v súvislosti s dokumentami odobratými na posúdenie ich súladu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, bola osoba, kupujúca výrobky v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 

254, Tvrdošín a využívajúca jej služby, spotrebiteľom. 

 

 

Účastník konania ako predávajúci, poskytovateľ služieb nezabezpečil dodržanie zákazu používať 

nekalé obchodné praktiky v spotrebiteľských zmluvách, keď bolo kontrolou vykonanou u účastníka 

konania: Gorilla gym, s.r.o., sídlo: Muškátová 794/52, 821 01 Bratislava- mestská časť Ružinov 

v prevádzkarni: Fitness centrum Gorilla gym, Medvedzie 254, Tvrdošín dňa 17.9.2019, 28.11.2019 

a 6.12.2019, v súvislosti s posúdením dokumentov tvoriacich súčasť spotrebiteľskej zmluvy, zistené, 

že v Reklamačnom poriadku bolo v bode 3. uvedené: „...a) záručná reklamácia. Predávajúci 

poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka....“ a v odseku Záruka bolo uvedené: 

„...Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 

Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, 

záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného 

zákonníka...“, čím predávajúci, poskytovateľ služieb porušil zákaz používať nekalé obchodné 

praktiky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím, poskytnutím spotrebiteľovi 

podstatných informácií o podmienkach záruky (čo súvisí s vybavovaním reklamácií) 

viacvýznamovým spôsobom, keď si poskytovateľ služieb najskôr vo všeobecnosti, bez špecifikácie 

postavenia príjemcu služby, teda bez zadefinovania toho, či sa jedná o spotrebiteľa alebo podnikateľa, 

vymienil poskytnutie záruky v zmysle ObZ a až následne rozlišoval poskytnutie záruky podľa statusu 

príjemcu služby, teda poskytnutie záruky podľa ObZ, ak sa jedná o osobu podnikateľa, a poskytnutie 

záruky podľa OZ, ak sa jedná o osobu spotrebiteľa (teda nepodnikateľa). Následkom vyššie 

uvedených formulácií sa mohol spotrebiteľ mylne domnievať, že sa na neho, ohľadom úpravy práva  

zo zodpovednosti za vady, vzťahujú aj ustanovenia ObZ, napriek skutočnosti, že zmluvný vzťah 

uzatvorený medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služieb (ktorého súčasťou je aj dotknutý 

reklamačný poriadok) je svojou povahou občianskoprávny a riadi sa režimom OZ, a niet žiadneho 

dôvodu, aby bol tento vzťah podriadený pod ustanovenia ObZ.  

 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia, zodpovedá predávajúci, poskytovateľ služieb: Gorilla gym, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 19.12.2019, 

doručenou do elektronickej schránky účastníka konania na portáli www.slovensko.sk dňa 4.1.2020 

(uplynutím úložnej lehoty s fikciou doručenia), oznámené začatie správneho konania o uložení 

pokuty.  

 

Dňa 10.12.2019 bola správnemu orgánu, prostredníctvom e-mailu bez autorizácie, od účastníka 

konania doručená informácia o odstránení nedostatku zisteného v reklamačnom poriadku.  

 

./. 

 

http://www.slovensko.sk/
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Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku možno podanie urobiť písomne v listinnej podobe 

alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené 

v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu 

verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe 

autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne 

do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis 

ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého 

formulára. Správny orgán konštatuje, že predmetné podanie účastníkom konania nebolo v zmysle 

§ 19 ods. 1 Správneho poriadku doplnené. 

 

 

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. Následné odstránenie jedného zo zistených nedostatkov teda 

nie je možné definovať ako liberačný dôvod z preukázaného nezákonného konania. Účastník konania 

svojimi vyjadreniami žiadnym spôsobom nespochybnil správnym orgánom zistené protiprávne 

konanie 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, poskytovateľovi služieb postih za porušenie povinnosti a zákazu 

ustanovených týmto zákonom, vydáva enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť 

zvýšenú ochranu slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 

 

 

Ako predávajúci, poskytovateľ služieb podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, je                   

Gorilla gym, s.r.o. v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 písm. e/,  § 4 ods. 2 písm. c/, § 7 ods. 1,                                      

§ 7 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 ods. 4, § 8 ods. 6 písm. d/ vyššie citovanej právnej úpravy povinná 

zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  a nesmie používať 

používať nekalé obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, a to klamlivým opomenutím 

poskytnutím podstatných informácií o podmienkach záruky viacvýznamovým spôsobom. 

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 4 ods. 1 písm. e/,  § 4 ods. 2 písm. c/, § 7 ods. 1, § 7 ods. 2, § 7 ods. 4,                                          

§ 8 ods. 4, § 8 ods. 6 písm. d/ 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 zákazu a spôsob 

a následky porušenia povinnosti a zákazu, spočívajúce v porušení práv spotrebiteľov chránených 

dotknutými zákonnými ustanoveniami.  

 

./. 
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Spôsob protiprávneho konania spočíva v porušení povinnosti a zákazu zo strany účastníka konania, 

v dôsledku ktorých nezabezpečil hygienické podmienky pri predaji a výrobkov a poskytovaní služieb 

nedisponovaním rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva na kontrolovanú 

prevádzkareň, vydávaného po schválení priestorov prevádzkarne z hygienického hľadiska, 

a zároveň použil nekalú obchodnú praktiku nejednoznačným a dvojvýznamovým vymienením si 

v reklamačnom poriadku právneho režimu vzťahujúceho sa na podmienky záruky.  

 

Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením povinnosti 

zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb a zákazu použitia 

nekalých obchodných praktík, garantoval spotrebiteľovi právo na ochranu jeho zdravia, ďalej právo 

na ochranu jeho ekonomických záujmov v spojení s právom na informácie, pričom porušenie danej 

povinnosti a daného zákazu, vzhľadom aj na reálnu možnosť privodenia ujmy na strane spotrebiteľa, 

z dôvodu neposúdenia priestorov prevádzkarne z pohľadu vplyvu na verejné zdravie a z dôvodu 

neexistencie jednovýznamového údaja o určení právnej normy rozhodnej pre uplatňovanie 

a vybavovanie reklamácií, považuje správny orgán za závažné porušenie zákona, 

a to aj s prihliadnutím na mieru v akej sú dané skutky spôsobilé ohroziť oprávnené záujmy 

spotrebiteľa a ich základné práva. Konaním účastníka konania nebol úmysel zákonodarcu naplnený.  

 

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v znížení rozsahu spotrebiteľových 

práv priznaných mu zákonom, t. j. práva na ochranu zdravia, práva na konanie účastníka konania, 

ktoré podstatne nenarušuje ekonomické správanie spotrebiteľa vo vzťahu k právu na informácie, a to 

konkrétne nepreukázaním správnemu orgánu, že kontrolované priestory prevádzkarne zodpovedajú 

hygienickým požiadavkám, predložením rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia, čím nemožno 

eliminovať zdravotné riziko pre spotrebiteľa, a zároveň viacvýznamovým konkretizovaním právneho 

predpisu významného pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady, v dôsledku čoho sa spotrebiteľ 

mohol mylne domnievať, že je pre neho relevantný aj právny režim ObZ. Zistené správne delikty 

patria k ohrozovacím správnym deliktom, kedy pre definovanie protiprávneho konania stačí reálna 

hrozba protiprávneho následku a preto nie je nevyhnutné, aby následok aj nastal. 

 

Charakter protiprávneho konania predstavuje súhrn tohoto konania spočívajúci vo vyššie uvedených 

skutočnostiach, na ktoré bolo pri určení výšky pokuty zo strany správneho orgánu prihliadnuté.  

 

Právo na ochranu zdravia patrí k základným právam každého občana a je garantované nielen 

najvyšším zákonom SR, t. j. Ústavou SR, ale aj inými právnymi normami, vrátane zákona                                    

č. 355/2007 Z. z., ktorý stanovuje účastníkovi konania povinnosť dať si priestory prevádzkarne 

posúdiť pre ich uvedením do prevádzky. Pokiaľ je daná hodnotená plocha vyhovujúca, je príslušným 

orgánom vydané rozhodnutie o schválení jej uvedenia do prevádzky a spotrebiteľ má tak zaručenú 

hygienickú nezávadnosť priestorov prevádzkarne. Predmetná povinnosť nebola zo strany účastníka 

konania preukázateľne splnená.  

 

./. 
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Právo zo zodpovednosti za vady patrí k najčastejšie uplatňovaným právam zo strany spotrebiteľov 

a preto je nanajvýš žiadúce, aby boli informácie vzťahujúce sa k determonovaniu režimu podmienok 

záruky a vybavovania reklamácií, jednoznačne poskytnuté spotrebiteľovi v nadväznosti na platnú 

legislatívu. Účastník konania porušil zákaz používať nekalé obchodné praktiky, keď v súvislosti 

s právom zo zodpovednosti za vady špecifikoval pre spotrebiteľa aj nevýhodný režim ObZ, namiesto 

iba právnej úpravy OZ (okrem právnej úpravy zákona o ochrane spotrebiteľa), čím došlo                                              

k jednostrannému znevýhodneniu postavenia spotrebiteľa. 

 

Účel zákona o ochrane spotrebiteľa stanovujúci zákaz nekalých obchodných praktík sledujúci 

posilnenie dôvery európskych spotrebiteľov pri realizovaní ich nákupov, nebol konaním 

predávajúceho naplnený. Obchodné praktiky možno charakterizovať ako činnosti súvisiace 

s reklamou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľovi, ktoré zahŕňajú vlastné akékoľvek 

činnosti, opomenutia, spôsoby správania, vyjadrenia alebo obchodnú komunikáciu, vrátane reklamy                               

a marketingu, ktorú vykonáva predávajúci. Pri nekalej obchodnej praktike sa tieto činnosti, podľa 

konkrétnych kritérií, považujú za neprijateľné voči spotrebiteľovi. Za priemerného spotrebiteľa sa 

podľa výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, ktorý je primerane dobre 

informovaný a primerane vnímavý a opatrný, pričom sa berú do úvahy spoločenské, kultúrne                             

a jazykové faktory.  

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje rozhodnutie o obchodnej transakcii ako rozhodnutie 

spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok spotrebiteľ výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku 

alebo po častiach, ponechá si ho alebo ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní právo zo 

záväzkového vzťahu vo vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo 

zdržať konania. Konaním účastníka konania mohol spotrebiteľ prijať rozhodnutie o obchodnej 

transakcii, ktoré by inak neurobil, keby bol nie mylne, viacvýznamovým spôsobom, informovaný 

o podmienkach záruky.  

 

Konaním účastníka konania došlo k zneužitiu jeho postavenia ako silnejšej strany spotrebiteľského 

zmluvného vzťahu, ktorý má povinnosť konať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie úroveň 

osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozume očakávať od predávajúceho, resp. 

poskytovateľa služieb, pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi 

alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti, čo však účastník konania 

nesplnil. 

 

Z hľadiska miery zavinenia správny orgán zohľadnil i tú skutočnosť, že účastník konania ako 

predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, 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 akékoľvek okolnosti, ktoré 

spôsobili ich porušenie. Účastník konania ako predávajúci, resp. poskytovateľ služieb 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 ochranu zdravia, právo na ochranu jeho ekonomických záujmov a právo                          

na informácie. 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, resp. 

poskytovateľovi služieb, ktorý porušil  svoje povinnosti ustanovené 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, a represiu. 

 

Správny orgán má za to, že svoju diskrečnú právomoc použil v rámci zákonného rámca, z ktorého 

nijakým spôsobom nevybočil a uložil pokutu primeranú a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu 

stavu a charakteru porušenia zákona s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, plniacu 

vyššie uvedené funkcie.  

 

Pri stanovení výšky postihu boli zohľadnené všetky vyjadrenia účastníka konania, ako aj skutočnosť, 

že porušenie zákona bolo u predávajúceho, resp. poskytovateľa služieb zistené po prvý krát.  

 

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/0257/05/2019                                                                                    Dňa: 11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Viera Bordigová V - štýl, miesto podnikania: Belanská 575/20, 033 01 

Liptovský Hrádok  
prevádzkareň: Textil V - štýl, Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš  

dátum kontroly: 13.11.2019 

 

 

pre nedodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 13 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“) – 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 13.11.2019 bolo vo vyššie 

uvedenej prevádzkarni zistené, že v priamej ponuke spotrebiteľom sa nachádzal 1 druh textilného 

výrobku (20 ks dámske nohavice SZYK MODA á 38,00 €) v celkovej hodnote 760,00 €, ktorý mal  

./. 
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informáciu o jeho materiálovom resp. vláknovom zložení podľa 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) 

uvedenú v znení: „Bawelna“ v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka;   

 

pre nedodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane 

spotrebiteľa – v zmysle ktorého je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, 

v ktorom je uvedený názov výrobku, keď kontrolou dňa 13.11.2019 bolo vo vyššie uvedenej 

prevádzkarni zistené, že predávajúci ku kontrolnému nákupu pozostávajúcemu z výrobku – 1 x 

Kravata á 9,00 € vydal doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice č. 22 zo dňa 

13.11.2019, ktorý neobsahoval predpísané náležitosti, nakoľko neobsahoval názov odpredávaného 

výrobku, keď odpredávaný výrobok – Kravata bol na doklade o kúpe z ERP označený len ako „Módne 

doplnky“; 

 

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-02570519.  

                    

                      O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 13.11.2019 v prevádzkarni Textil V - štýl, Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš vykonali 

inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj kontrolu, 

pri ktorej boli zistené nedostatky, ktoré sú zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 

13.11.2019, za ktoré zodpovedá predávajúci. 

Nebolo zabezpečené dodržanie povinností 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,  

 

./. 
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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 ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa musí predávajúci zabezpečiť, aby ním 

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

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

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

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

alebo informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu 

dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.  

 

Osobitným predpisom, právnym aktom Európskych spoločenstiev, ktorý ustanovuje povinnosť 

uvádzať materiálové, resp. vláknové zloženie textilných výrobkov, je Nariadenie Európskeho 

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

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

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

a 2008/121/ES (ďalej len „Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011“). 

Podľa ustanovenia § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 

poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného 

používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je 

týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích 

jednotkách.  

 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou zistené, že v priamej ponuke spotrebiteľom sa nachádzal 1 druh textilného výrobku (20 ks 

dámske nohavice SZYK MODA á 38,00 €) v celkovej hodnote 760,00 €, ktorý mal informáciu o jeho 

materiálovom resp. vláknovom zložení podľa osobitného predpisu –  Nariadenia EP a Rady (EÚ) 

č. 1007/2011 uvedenú v znení:„Bawelna“ v cudzom jazyku a nie v kodifikovanej podobe štátneho 

jazyka.    
 

Podľa § 16 ods. 1  zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: 

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) adresa prevádzkarne, 

c) dátum predaja, 

d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 

e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. 

Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie vyššie uvedenej povinnosti, keď bolo 

kontrolou zistené, že predávajúci ku kontrolnému nákupu pozostávajúcemu z výrobku – 1 x Kravata 

á 9,00 € vydal doklad o kúpe výrobkov z elektronickej registračnej pokladnice č. 22 zo dňa 

13.11.2019, ktorý neobsahoval predpísané náležitosti, nakoľko neobsahoval názov odpredávaného 

výrobku, keď odpredávaný výrobok – Kravata bol na doklade o kúpe z ERP označený len ako „Módne 

doplnky“.  
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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  

– Viera Bordigová V - štýl. 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 31.12.2019, zaslané 

oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ktoré bolo účastníkovi konania riadne 

doručené dňa 13.01.2020. 

K priebehu a výsledku kontroly sa do inšpekčného záznamu zo dňa 13.11.2019 vyjadrila 

podnikateľka, ktorá uviedla, že inšpekčný záznam prevzala a nedostatky odstráni v čo najkratšom 

čase.   

Dňa 17.01.2020 bolo správnemu orgánu prostredníctvom e-mailu a dňa 20.01.2020 prostredníctvom 

pošty doručené podanie zo dňa 31.12.2019 označené ako Vec: Vyjadrenie k oznámeniu o začatí 

správneho konania, v ktorom podnikateľka okrem iného uviedla, že nesprávne označené nohavice 

boli od dodávateľa, ktorý šije odevy pre slovenský trh. Etikety boli upravené do kodifikovanej podoby 

štátneho jazyka. Ďalšie výrobky od uvedeného dodávateľa sú dodávané s etiketami spĺňajúcimi 

podmienky predmetných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri doklade o kúpe kravaty 

s označením ako módny doplnok bolo toto označenie dočasne, pretože išlo o testovací predaj tohto 

druhu tovaru. Táto položka bola do registračnej pokladnice doplnená. Záverom uviedla, že v týchto 

komplikovaných časoch pre malých podnikateľov, ktorí samo o sebe majú problém ekonomický 

prežiť, je množstvo neustále sa meniacich zákonov a predpisov často nezvládnuteľné.   

K tvrdeniam účastníka konania, že zistené nedostatky boli odstránené (t. j. etiky boli upravené, ďalšie 

výrobky boli dodávane s etiketami spĺňajúcimi podmienky zákona o ochrane spotrebiteľa a položka 

kravata bola doplnená do registračnej pokladnice), 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. 

Správny orgán dáva v tejto súvislosti do pozornosti, 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.    

Čo sa týka tvrdení účastníka konania, že nesprávne označené nohavice boli od dodávateľa, ktorý šije 

odevy pre slovenský trh a pri doklade o kúpe kravaty s označením ako módny doplnok bolo toto 

označenie dočasne, pretože išlo o testovací predaj tohto druhu tovaru, správny orgán uvádza, 

že povinnosťou predávajúceho (nie dodávateľa) je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako 

to určuje zákon o ochrane spotrebiteľa (v danom prípade povinností uvedených § 13 a § 16 ods. 1 

písm. d) uvedeného zákona) a osobitné predpisy. Jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane 

spotrebiteľa majú kogentný charakter a teda nie je možné sa od nich odchýliť. Predávajúci zodpovedá 

za ich nedodržanie objektívne a správny orgán pri hodnotení, či ide o porušenie zákona alebo nie  

nemôže prihliadať na žiadne subjektívne dôvody, prečo stav zistený kontrolou je odlišný od stavu  
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vyžadovaného zákonom. Rozhodujúce je porovnanie kontrolou zisteného stavu so stavom 

požadovaným zákonom. Porovnaním zisteného stavu pri kontrole so stavom požadovaným zákonom 

bolo spoľahlivo preukázané porušenie vyššie uvedených povinností predávajúceho.     

Zároveň správny orgán poukazuje na skutočnosť, že správne delikty predávajúcich sú postihované 

bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je pojmovým znakom správneho deliktu podľa 

zákona o ochrane spotrebiteľa. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. 

Subjektom deliktu je predávajúci spôsobilý na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, 

ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania ako predávajúci tak zodpovedá 

za porušenie povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie. Je preto irelevantné, či mal k protizákonnému konaniu účastník 

konania motív, alebo nie.   

V zmysle uvedeného, správny orgán, pokiaľ zistí odchýlenie sa od kogentných ustanovení zákona 

o ochrane spotrebiteľa, zohľadňuje už len charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia 

povinností, spôsob a následky porušenia povinnosti, vyplývajúce z porušenia príslušných ustanovení 

zákona a na základe uvedeného rozhoduje o výške sankcie za kontrolou zistené porušenie zákona.  

Správny orgán sa podrobne a dôkladne zaoberal skutkovými zisteniami uvedenými v inšpekčnom 

zázname zo dňa 13.11.2019, vyjadreniami účastníka konania zo dňa 13.11.2019 a zo dňa 31.12.2019 

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 ste Viera Bordigová V - štýl 

v zmysle ustanovenia § 13 a § 16 ods. 1 písm. d) 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 a vydať spotrebiteľovi doklad 

o kúpe výrobku, v ktorom je uvedený názov odpredávaného výrobku.  

 

Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase 

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 13 a § 16 ods. 1 písm. d) 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 povinností.  
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Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na to, že nezabezpečenie označenia ponúkaných 

a predávaných textilných výrobkov v súlade s požiadavkami osobitného právneho predpisu – 

Nariadenia  EP a Rady č. 1007/2011 informáciou v štátnom jazyku, nie je možné považovať 

za nezávažne porušenie zákona, nakoľko uvedenie informácie o materiálovom, resp. vláknovom 

zložení výrobku, resp. poskytnutie jej prekladu do štátneho jazyka je pre spotrebiteľa dôležité a má 

význam z hľadiska ochrany jeho ekonomických záujmov. Pri absencii informácie, resp. pri 

neposkytnutí prekladu informácie o materiálovom, vláknovom zložení výrobku, by mohlo dôjsť 

najmä k ohrozeniu majetku spotrebiteľa znehodnotením ním zakúpených 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. 

Správny orgán prihliadol pri určovaní výšky pokuty aj na celkové množstvo a hodnotu výrobkov, 

u ktorých predávajúci nezabezpečil preklad písomnej informácie o vláknovom, resp. materiálovom 

zložení textilných výrobkov do kodifikovanej podoby štátneho jazyka, ako aj znenie písomnej 

informácie v cudzom jazyku.  

 

Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán  aj dôležitosť uvádzania všetkých zákonom 

stanovených náležitostí v doklade o kúpe výrobku, tento doklad má nesporný význam pri uplatnení 

práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho výrobku, pričom jeho neúplnosť 

(v danom prípade absencia názvu zakúpeného výrobku, nakoľko do kontrolovaného nákupu bol 

zakúpený výrobok – Kravata, pričom vo vydanom doklade okúpe bolo uvedené „Módne doplnky“) 

môže sťažiť, ba dokonca aj zmariť spotrebiteľovi prípadné budúce uplatnenie 

zo zodpovednosti za vady výrobkov. Neuvedením názvu výrobku na vydanom doklade okúpe nie 

je spotrebiteľovi zrejmé, čo bolo skutočne predmetom kúpy. Pre určenie názvu výrobku je pri tom 

rozhodujúce pomenovanie výrobku, ktoré ho jednoznačne odlišuje a umožňuje ho identifikovať aj pri 

prípadnej reklamácii výrobku. 

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 konajú. 

Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v § 3 ods. 1 zákona 

o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie 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 § 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  
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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. 

 

 


