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ČOI 134294/17/2400

Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem jako příslušný správní orgán 
podle § 10 z. č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění, oznamuje možnost převzít 
písemnosti, které se vztahují ke správnímu řízení s neznámými osobami. Tyto osoby nabízely 
k prodeji výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví, čímž se dopustily správního 
deliktu podle § 24 odst. 1 písm. a) z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění –
porušily zákaz používání nekalých obchodních praktik - § 4 odst. 3 cit zákona, neboť podle 
ust. § 5 odst. 2 cit. zákona se za klamavou obchodní praktiku považuje také nabízení nebo 
prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i 
skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné 
užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu v obchodním styku.

Čj. 0796 /17/Dv  Rozhodnutí
        
            Při kontrole ČOI provedené dne 20.7.2017 v provozně – stánku Tržnice 403 37 
Petrovice,   byl skladován výrobek porušující některá práva duševního vlastnictví ve smyslu § 
2 odst.1, písm. n)  zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., jak bylo prokázáno a 
doloženo odborným posouzením. Jednalo se o 1 ks  -  padělek, hodinky  ochranné známky 
PUMA.

Čj. 0797/17/Dv   Rozhodnutí

Při kontrole ČOI provedené dne 17.8. 2017 v provozně – stánku Tržnice Mníšek,  byly 
skladovány výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2 odst.1, 
písm. n)  zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., jak bylo prokázáno a doloženo 
odborným posouzením. Jednalo se o 29 ks  padělků – nosičů DVD. 



Čj.  0798/17/Dv   Rozhodnutí

Při kontrole ČOI provedené dne 17.8. 2017 v provozně – stánku Tržnice 435 45 
Mníšek,  byly skladovány výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví ve smyslu § 
2 odst.1, písm. n) zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., jak bylo prokázáno a 
doloženo odborným posouzením. Jednalo se o 67 ks  padělků – rozmnoženin CD.

Uvedené písemnosti lze převzít na pracovišti v Ústí nad Labem, ulice Prokopa Diviše č.6,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 15:30 hod. p. Dvořáková.
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