
Slovenská obchodná inšpekcia,   

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre 

pre Nitriansky kraj 

p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 Nitra 

Číslo: K/0571/04/17-Z                                                                            V Nitre dňa  05.08.2020 

 
     Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, ako príslušný správny 

orgán podľa § 4 ods. 1 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 

a podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol vo veci začatého 

správneho konania takto: 

 

Správne konanie vedené pod číslo konania K/0571/04/17 začaté listom zo dňa 05.04.2018 

vedené voči spoločnosti CentrumKolies, s. r. o., 949 05 Nitra, Na priehon 281/63, IČO:                         

46 026 339, pre nesplnenie opatrenia na mieste nariadeného inšpektormi záväzným 

pokynom podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2008 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 

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

neskorších predpisov. Podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov správne konanie 

 

z a s t a v u j e . 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     V čase kontroly dňa 21. 06. 2017 inšpektori u účastníka konania, ktorý prevádzkuje internetovú 

stránku www.centrumkolies.sk, zistili v ponuke pre spotrebiteľa na tomto webovom sídle diskové 

kolesá, okrem iných aj značky: AUTEC, ENKEI, KESKIN, MAM, RONAL, RONDELL, OXXO 

a k týmto značkám v čase kontroly nebola inšpektorom SOI predložená správa o homologizácii, 

alebo typové schválenie komponentu v zmysle § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov, preto z uvedeného dôvodu inšpektori účastníkovi konania 

uložili Opatrenie na mieste  podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z., ktorým nariadili 

záväzným pokynom účastníkovi konania vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a   nepredávať,  neponúkať  diskové  kolesá   uvedených   značiek   do   predloženia    správy  
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o homologizácii ,alebo typovom schválení komponentu, pričom dňa 16. 01. 2018 bolo v internom 

zázname zo strany inšpektora na základe vytlačených print screenov skonštatované, že sa v ponuke 

na internetovej stránke www.centrumkolies.sk nachádzali naďalej diskové kolesá značiek ENKEI, 

RONAL, AUTEC a RONDELL, aj typy NARVI, FURIOUS, SPYDEX, PONDORA, ULLAX, 

VAPOR, CARPO značky OXXO, ku ktorým nebola do dňa 16. 01. 2018 a ani do dnešného dňa 

predložená správa o homologizácii, alebo typové schválenie komponentu, čím účastník konania 

nesplnil opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v plnom rozsahu v súlade s § 6                       

ods. 1 písm. c) vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z. z., ktoré mu bolo uložené v čase kontroly dňa                   

21. 06. 2017. 

  

     Listom zo dňa 05. 04. 2018, naša zn. K/0571/04/17 bolo splnomocnenému právnemu 

zástupcovi poslané oznámenie o začatí správneho konania, ktoré mu bolo doručené dňa                                

23. 04. 2018. Dňa 18. 05. 2018 bolo vo veci vydané prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty.  

 

     Dňa 07. 06. 2018 bolo na I SOI v Nitre prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu 

doručené odvolanie účastníka konania voči rozhodnutiu. Spis bol zo strany I SOI v Nitre odoslaný 

na odvolacie konanie, pričom spis bol na odvolací správny orgán - Ústredný inšpektorát SOI 

doručený dňa 26. 06. 2018. Rozhodnutím č. SK/0284/99/2018 zo dňa 22. 10. 2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019, bolo zrušené rozhodnutie prvostupňového správneho 

orgánu a vec bola vrátená na nové konanie, a to z dôvodu, že odvolací orgán zistil, že účastník 

konania počas kontroly vykonanej dňa 06. 07. 2017 vzniesol námietku zaujatosti inšpektorov SOI 

s číslami služobných preukazov 437 a 438, pričom správny orgán prvého stupňa sa ňou 

v napadnutom rozhodnutí nezaoberal. 

 

     Dňa 16. 12. 2019 bolo vydané rozhodnutie č. K/0571/04/17 – NK, v ktorom sa dotknutí 

inšpektori, ktorých sa námietka zaujatosti týkala, podrobne vyjadrili k námietke zaujatosti, pričom 

ich písomné vyjadrenie bolo zakomponované do rozhodnutia.  

 

     Dňa 16. 01. 2020 bolo na I SOI v Nitre prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu 

doručené odvolanie účastníka konania voči rozhodnutiu. Spis bol zo strany I SOI v Nitre odoslaný 

na odvolacie konanie, pričom spis bol na odvolací správny orgán - Ústredný inšpektorát SOI 

doručený dňa 30. 01. 2020. Rozhodnutím č. SK/0043/99/2020 zo dňa 24. 02. 2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2020, bolo zrušené rozhodnutie prvostupňového správneho 

orgánu a vec bola vrátená na nové konanie, a to z dôvodu, že podľa názoru odvolacieho orgánu sa 

správny orgán prvého stupňa s námietkou zaujatosti inšpektorov s číslami 437 a 438 v rozhodnutí 

žiadnym spôsobom konkrétne nevysporiadal.  

 

     Po preskúmaním je správny orgán toho názoru, že účastník konania porušil svoje povinnosti 

predávajúceho tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

     Správny orgán napriek tejto skutočnosti, rozhodol o zastavení správneho konania za použitia 

analógie z trestného práva, nakoľko v prípade rozhodovania o sankcii za spáchaný správny delikt 

ide o vec správneho trestania.  Správny orgán prihliadol na to,  že v súčasnej  situácii je potrebné  
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prihliadnuť  na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský 

subjekt, ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať zisk, v dôsledku čoho 

uloženie sankcie a jej uhradenie by mohlo mať likvidačný charakter na účastníka konania. 

S takýmto stavom zákon o správnom konaní, rovnako ako ani zákon o ochrane spotrebiteľa 

nepočíta, a preto ho správny orgán vyhodnotil ako medzeru v zákone. Uložená sankcia má byť 

výrazná a odradzujúca od ďalšieho porušovania zákona, ale nemá byť likvidačná, čo by však 

v súčasnej ekonomickej situácii v tomto prípade nebolo dodržané. Tento postup neohrozí 

účastníka konania ani neohrozí chránený verejný záujem. 

 

     Zastavenie správneho konania za spáchaný správny delikt zodpovedá aj eurokomformnému 

výkladu práva s prihliadnutím na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 2017/2394 

o spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na 

ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenie (ES) č. 2006/2004, pričom prihliadol na recitál 15 a 18 

nariadenia. 

 

Poučenie:  Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa ods. 1 písm. h) sa nemožno 

odvolať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Marián Vilček               

                                                                                              riaditeľ Inšpektorátu SOI v Nitre 

                                                                                                         pre Nitriansky kraj         
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