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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, § 1 ods. 1 písm. e/, § 23 ods. 1 zákona č. 78/2012 Z. z. 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len zákon o bezpečnosti hračiek) 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: RUBEN, s.r.o., sídlo: Vidrmoch 137, 038 21 Mošovce 

 

prevádzkareň: kontrola bola vykonaná na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie                           

so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (na základe predvolaní zo dňa 

4.2.2020 a 7.9.2020) 

 

dátum vykonania kontroly: 24.2.2020 a 28.9.2020 

 

IČO: 44 633 742 

./. 
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-   pre porušenie zákazu pre distribútora v zmysle § 7 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti 

hračiek   

● sprístupniť na trh hračku, ak si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona 

o bezpečnosti hračiek (uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo 

iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, ďalej svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, svoje 

sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná                           

so sídlom alebo miestom podnikania) a ak si dovozca nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. a/ 

zákona o bezpečnosti hračiek (pred uvedením hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno 

alebo ochrannú známku, svoje sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť,                        

ak nie je zhodná so sídlom alebo miesto podnikania), keď bolo kontrolou dodržiavania povinností 

vyplývajúcich zo zákona o bezpečnosti hračiek u distribútora – účastníka konania: RUBEN, s.r.o., 

sídlo: Vidrmoch 137, 038 21 Mošovce na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina (na základe predvolaní zo dňa 4.2.2020 

a 7.9.2020) dňa 24.2.2020 a 28.9.2020 zistené, že distribútor sprístupnil na trh 1 druh hračky 

v hodnote 28,50€ (hopsadlo skákací koník á 9,50€/ks) v počte 3ks, z ktorých: 

- na 1ks si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona o bezpečnosti hračiek, keď                    

na predmetnej hračke nebolo uvedené: typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj umožňujúci jej identifikáciu, ďalej ani obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho 

sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná  so sídlom 

alebo miestom podnikania, a zároveň si ani dovozca nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. a/ 

zákona o bezpečnosti hračiek, keď na predmetnej hračke nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miesto podnikania 

-na 2ks si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona o bezpečnosti hračiek, keď                    

na predmetnej hračke nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho sídlo, 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná  so sídlom alebo 

miestom podnikania (u týchto 2ks výrobku bolo uvedené číslo: 18025,                                                                     

ďalej EAN: 5 907 451 311 253 a dovozca: VERK GROUP SP. Z O.O.SP.K, Wygody 16, 05-090 

Podolszyn Nowy, Poľsko) 

 

u k l a d á 

 

podľa § 23 ods. 1 písm. b/ zákona o bezpečnosti hračiek pokutu vo výške 800,-€, slovom                       

osemsto 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-00500520. 

                       

                                O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 24.2.2020 a 28.9.2020 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie na Inšpektoráte 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 

(na základe predvolaní zo dňa 4.2.2020 a 7.9.2020) kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky,                                      

za ktoré zodpovedá účastník konania.  

 

./. 
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Nezabezpečili ste dodržanie zákazu pre distribútora:  

Podľa § 1 ods. 1 písm. e/ zákona o bezpečnosti hračiek je orgánom dohľadu na týmto zákonom 

Slovenská obchodná inšpekcia. 

Podľa § 2 písm. a/ zákona o bezpečnosti hračiek sa hračkou rozumie výrobok navrhnutý alebo určený, 

výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, ak nejde o výrobok uvedený v prílohe 

č. 1. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu a zároveň 

aj svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej 

je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania. 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o bezpečnosti hračiek je dovozca povinný pred uvedením hračky                    

na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania 

alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania.  

 

Podľa § 7 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trh, 

ak si výrobca nesplnil povinnosti podľa  § 4 ods. 1 písm. i/ a dovozca si nesplnil povinnosti podľa                                          

§ 6 ods. 2 písm. a/ citovanej právnej normy. 

 

Účastník konania ako distribútor nezabezpečil dodržanie zákazu v zmysle § 7 ods. 1písm. c/ zákona 

o bezpečnosti hračiek, keď bolo kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona                            

o bezpečnosti hračiek u distribútora – účastníka konania: RUBEN, s.r.o., sídlo: Vidrmoch 137, 038 

21 Mošovce na Inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

Predmestská 71, 011 79 Žilina (na základe predvolaní zo dňa 4.2.2020 a 7.9.2020) dňa 24.2.2020 

a 28.9.2020 zistené, že distribútor sprístupnil na trh 1 druh hračky v hodnote 28,50€ (hopsadlo 

skákací koník á 9,50€/ks) v počte 3ks, z ktorých: 

- na 1ks si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona o bezpečnosti hračiek, keď                    

na predmetnej hračke nebolo uvedené: typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj umožňujúci jej identifikáciu, ďalej ani obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho 

sídlo, miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná  so sídlom 

alebo miestom podnikania, a zároveň si ani dovozca nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. a/ 

zákona o bezpečnosti hračiek, keď na predmetnej hračke nebolo uvedené obchodné meno alebo 

ochranná známka dovozcu, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miesto podnikania 

-na 2ks si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/ zákona o bezpečnosti hračiek, keď                    

na predmetnej hračke nebolo uvedené obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho sídlo, 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná  so sídlom alebo 

miestom podnikania (u týchto 2ks výrobku bolo uvedené číslo: 18025, ďalej                                                        

EAN: 5 907 451 311 253 a dovozca: VERK GROUP SP. Z O.O.SP.K, Wygody 16, 05-090 Podolszyn 

Nowy, Poľsko). 

Predmetný výrobok bol účastníkom konania ponúkaný na jeho webovom sídle 

www.hypernakup.com a dňa 24.2.2020 bol fyzicky predložený inšpektorom Slovenskej obchodnej 

inšpekcie v počte 3ks  za účelom kontroly jeho označovania s vyššie uvedeným zistením. Účastníkovi 

konania bola daná hračka dodaná od spoločnosti: VERK GROUP SP. Z O.O.SP.K, Wygody 16, 05-

090 Podolszyn Nowy, Poland v počte 16ks (faktúrami VAT 52/HUR/02/2019 zo dňa 7.2.2019, VAT 

56/HUR/09/2019   zo dňa 5.9.2019 a VAT 180/HUR/10/2019 zo dňa 24.10.2019). 

./. 

http://www.hypernakup.com/
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Podľa § 1 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti hračiek s odkazom na Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9.7.2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie 

a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 

č. 339/93 sa za „sprístupnenie na trhu“ považuje každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, 

spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo 

bezodplatne.  

 

 

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

rozhodnutia, zodpovedá distribútor v zmysle čl. 2 ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 

s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93- RUBEN, s.r.o.. 

 

Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania písomnosťou zo dňa 26.1.2021, 

prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (s doručením dňa 27.1.2021 na základe elektronickej 

doručenky), oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.  

 

 

Dňa 28.2.2020, 30.9.2020 a 1.10.2020 boli správnemu orgánu, prostredníctvom elektronickej pošty, 

od účastníka konania doručené e-maily, v ktorých účastník konania zaslal nadobúdacie doklady-

faktúry zdokumentované na predchádzajúcej strane a informoval správny orgán o odstránení linku                     

na ponuku vyššie uvedenej hračky na jeho webovom sídle za účelom zamedzenia jej distribúcie. 

Zároveň v súvislosti so skutočnosťou, že dotknutá hračka bola dňa 24.2.2020 odobratá na posúdenie 

ako vzorka a následne vyhodnotená, na základe Protokolu o skúškach  č.: 20/01410 zo dňa 15.6.2020 

(vyhotovenom akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 

Piešťany) ako nebezpečný výrobok, dokladoval účastník konania plnenie uložených opatrení 

v inšpekčnom zázname zo dňa 28.9.2020, t. j. zoznam spotrebiteľov, ktorým bol daný výrobok 

distribuovaný, ich informovanie o jeho nebezpečnosti prostredníctvom e-mailov s možnosťou jeho 

vrátenia účastníkovi konania, ďalej žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie ES vyhlásenia o zhode 

a protokolov o skúškach k dotknutému výrobku, komunikáciu s dodávateľom v poľskom jazyku 

pojednávajúcu o nemožnosti doručenia týchto dokladov správnemu orgánu pre nepriaznivú 

pandemickú situáciu u výrobcu v Číne (správny orgán dodáva, že na danom tovare bolo uvedené: 

„WYPRODUKOVANO W P.R.C.“) z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom 

SARS-CoV-2 s tým, že podal námietku voči povinnosti plnenia dvoch uložených opatrení. 

 

 

Správny orgán uvádza, že predmetom tohoto správneho konania nie je vinenie účastníka konania                    

za nebezpečnosť hračky- skákací koník, ani za nepredloženie dokladov k nej, ale za nesplnenie si 

povinnosti sprístupniť na trhu hračku, u ktorej si výrobca a dovozca nesplnili svoje povinnosti 

v zmysle jej povinného označenia, pričom účastník konania tento zistený nedostatok žiadnym 

spôsobom nespochybnil. V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je účastník konania ako distribútor 

povinný prijať nevyhnutné nápravné opatrenia a podľa § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 o štátnej 

kontrole vnútorného trhu  vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov, je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote 

 

./. 

 

http://www.slovensko.sk/
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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 dohľadu. Následné odstránenie 

linku  na ponuku vyššie uvedenej hračky na jeho webovom sídle www.hypernakup.com za účelom 

zamedzenia jej distribúcie teda nie je možné definovať ako liberačný dôvod zo zisteného 

nezákonného skutkového stavu veci. Na margo podaných námietok správny orgán konštatuje, že tieto 

boli podané účastníkom konania len e-mailom, bez autorizácie a 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. Keďže účastník konania predmetné námietky, 

podané bez autorizácie, v zákonnej lehote nedoplnil, nemohlo byť o nich rozhodnuté, stali sa však 

súčasťou spisového materiálu a správny orgán ich zohľadnil pri celkovom posudzovaní skutkového 

stavu veci. Pre zadeklarovanie porušenia zákona je postačujúci potenciálny možný vznik ujmy                          

na strane spotrebiteľa, a to neposkytnutím mu zákonných informácií. Zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správnych deliktov, kde sa 

preukazuje len porušenie zákazu, nakoľko sa jedná o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť 

účastníka konania. Preto je v tomto slova zmysle irelevantné, či boli zistené nedostatky spôsobené 

úmyselne alebo nie. Vychádzajúc pri interpretácii právnej normy z gramatického výkladu 

ustanovenia § 23 zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý stanovuje správnemu orgánu povinnosť, nie 

možnosť, uložiť distribútorovi postih za porušenie zákazu ustanovenom týmto zákonom, vydáva 

správny orgán enunciát v znení, ako je uvedené vyššie, s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu 

slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu- spotrebiteľa. 

 

Ako distribútor nesmie RUBEN, s.r.o. zmysle ustanovení § 7 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti 

hračiek sprístupniť na trh hračku, ak si výrobca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. i/  zákona 

o bezpečnosti hračiek a ak si dovozca nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona 

o bezpečnosti hračiek.  

 

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

kontroly.  

 

Tým bol porušený § 7 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti hračiek.  

 

Pri určení výšky pokuty prihliadol správny orgán podľa § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek                   

na najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie 

povinnosti podľa tohto zákona.  

 

 

Ak distribútor sprístupňuje na trh hračku, po uvedení takejto hračky na trh výrobcom alebo 

dovozcom, mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že zaobchádzanie s hračkou 

nebude mať negatívny vplyv na súlad hračky s požiadavkami zákona. Distribútor si musí overiť, či 

je hračka označená požadovanými údajmi, t. j., či je na hračke výrobcom umiestnené typové číslo, 

číslo šarže, sériové číslo alebo číslo modelu alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu hračky, ďalej 

 

./. 

http://www.hypernakup.com/
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obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, jeho adresa, na ktorej je ho možné kontaktovať, 

a zároveň, či je na nej dovozcom uvedené jeho obchodné meno alebo ochranná známka a adresa,                      

na ktorej je ho možné kontaktovať. Hračka bez označenia vyššie špecifikovanými údajmi nemôže 

byť sprístupnená na trh, nakoľko nie je dostatočne identifikovateľná, a kupujúci nemá  k dispozícii 

jednu z rozhodujúcich informácií ovplyvňujúcu jeho rozhodovanie sa o uzavretí kúpno-predajného 

vzťahu. 

 

 

Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že zákonodarca stanovením plnenia povinnosti                  

pre distribútora sprístupniť na trh hračku len so splnenými, vyššie špecifikovanými informačnými 

povinnosťami, garantoval spotrebiteľovi právo na informácie a právo na ochranu pred hračkami 

nespĺňajúcimi požiadavky určené v citovanej právnej úprave. Porušením daných povinností nebol 

úmysel zákonodarcu naplnený. 

 

 

Následky protiprávneho konania účastníka konania spočívajú v znížení rozsahu spotrebiteľových 

práv priznaných mu zákonom, t. j. práva na informácie a práva na ochranu pred výrobkami 

nespĺňajúcimi požiadavky zákona. 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. Nezabezpečením zákonných údajov u dotknutej hračky v počte 

3ks došlo k sťaženiu jej identifikácie. Po zohľadnení týchto následkov, vrátane miery v akej sú 

spôsobilé ohroziť oprávnené záujmy najzraniteľnejšej skupiny spotrebiteľov- detí a ich základné 

práva, nemožno uvedené konanie účastníka konania považovať za nezávažné porušenie zákona.  

 

 

Čas nezákonného konania spadajúceho pod § 7 ods. 1 písm. c/ zákona o bezpečnosti hračiek možno 

datovať na deň vykonania kontroly t. j. 24.2.2020, kedy boli nedostatky zistené. 

 

 

Pri stanovení výšky pokuty prihliadol správny orgán aj na hodnotu výrobkov so zistenými 

nedostatkami  v celkovej sume 28,50€, ako aj na skutočnosť, že sa nejednalo o opakované porušenie 

zákona o bezpečnosti hračiek zo strany účastníka konania. 

 

 

Účastník konania ako distribútor, ktorý sprístupňuje hračky na trh, nesie objektívnu zodpovednosť                    

za dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok ich sprístupnenia bez ohľadu na akékoľvek 

okolnosti, ktoré spôsobili porušenie zákona o bezpečnosti hračiek.  

 

Distribúcia hračiek ako sortimentu určeného na hranie detí je špecifickým spôsobom sprístupňovania 

týchto výrobkov na trhu, pri ktorom sú spotrebiteľovi priznané určité práva, vrátane práva                                    

na sprístupnenie hračiek so splnenými informačnými povinnosťami. Tomuto právu zodpovedá 

povinnosť distribútora, ktorá nebola účastníkom konania preukázateľne splnená.  

 

 

./. 
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Účastník konania ako distribútor, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené 

v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o bezpečnosti hračiek, ktorým bola prebraná 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek 

a v zmysle nej by hračky, uvedené na trh Spoločenstva a následne distribuované, mali byť v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva a hospodárske subjekty by mali niesť svoj diel 

zodpovednosti za súlad týchto hračiek s predpismi, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných 

záujmov, ako sú zdravie, bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia.  

 

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. 

 

Orgán dohľadu v zmysle § 23 ods. 1 písm. b/ zákona o bezpečnosti hračiek ukladá distribútorovi, 

ktorý porušil svoje povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a/ až c/  a § 7 ods. 2 písm. a/, c/ až f/ pokutu                           

od 500,-€ do 30 000,-€.  

 

Ukladanie pokút za iné správne delikty podlieha uváženiu správneho orgánu (diskrečná právomoc),                      

v ktorom orgán dohľadu nad trhom 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. Napriek tomu, že pokuta má byť 

citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť aj ako trest (represia) za spáchanie 

iného správneho deliktu, správny orgán pri vyrubení výšky sankcie zohľadnil v súčasnosti vývoj 

pandemickej situácie v SR a následné ekonomické dopady na podnikateľské subjekty, ktoré v čase 

karantény nemohli produkovať žiadaný zisk. Aj keď uložený postih má byť výrazný a odradzujúci 

od ďalšieho porušovania zákona, nemá byť pre účastníka konania likvidačný, a preto bol uložený                      

v primeranej výške zodpovedajúcej zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona, 

zohľadňujúcej všetky zákonné kritériá ovplyvňujúce jeho určenie, vrátane závažnosti, času 

trvania,  následkov protiprávneho konania a opakovaného porušenia povinnosti, ako aj vývoj 

mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu 

ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.  

Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, 

že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj 

s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou  a zároveň pokutou 

zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.    

P O U Č E N I E : 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia, 

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

Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie 

vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  


