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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 3. 4. 2018 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, čj. ČOI 45801/18/0100, u níž byl dne 18. 4. 2018 prodloužen termín vyřízení 
žádosti pod čj. ČOI 53353/18/0100  a v níž požadujete:

„Poskytnutí informací týkajících se spisové značky ČOI 35330/17/0100. Žádám Vás o 
výsledky kontrolních šetření, která proběhla na základě podání podnětu v této souvislosti. 
Žádám o výsledky odběrů vzorků obsahujících netextilní části živočišného původu, které 
v rámci těchto kontrol proběhly, případně také o sankce, které byly uloženy, v kolika 
případech došlo k porušení platné evropské/české legislativy a jakým způsobem atp.“

K Vaší žádosti sdělujeme

Na podnět xxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ (čj. ČOI 35330/17/0100) byla provedena kontrolní akce 
v období od 9. 11. 2017 do 31. 1. 2018, do níž byly zapojeny tři inspektoráty ČOI -    
Středočeský a Hl. m. Praha, Jihočeský a Vysočina, Plzeňský a Karlovarský, protože v jejich  
územní působnosti se nacházely provozovny uvedené v podnětu.  

V průběhu kontrolní akce bylo odebráno k odbornému posouzení 12 kusů textilních výrobků
obsahujících netextilní části živočišného původu za účelem identifikace (potvrzení) 
přítomnosti netextilních části živočišného původu za účelem ověření (potvrzení), zda 
materiálové složení těla výrobku odpovídá údajům deklarovaným výrobcem (prodávajícím) 
s využitím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních 
vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.    



Vzorek č. 1: 
Dámská čepice s bambulí 

- deklarované složení: 65% cashmere, 35% akryl (neobsahuje přírodní kožešinu)

Výsledek znaleckého posudku – bambule je vyrobena z kožešiny z mývalovce-psíka kuního. 

Označení na všité etiketě neodpovídalo zjištěné skutečnosti, na označení výrobku chyběl 
slovní popis „Obsahuje netextilní části živočišného původu“, čímž bylo porušeno ustanovení
čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011. 

Uložena sankce ve výši 4 000, - Kč. 

Vzorek č. 2:
Pánská zimní bunda

- deklarované složení: látka vrchní 100% nylon, podšívka 100% polyester, výplň 100% 
polyester  

Výsledek znaleckého posudku – lem kapuce bundy je vyroben z kožešiny, jedná se 
neobarvenou kožešinu z mývalovce – psíka kuního.

Označení na všité etiketě výrobku neodpovídalo zjištěné skutečnosti – nebyl uveden obsah 
kožešiny živočišného původu.
Na označení výrobku chyběl slovní popis „ Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Správní řízení nebylo dosud ukončeno.

Vzorek č. 3:
Dámská zimní bunda, šedá

- deklarované složení: látka 100% polyester, podšívka 100% polyester, výplň 100% 
polyester

Výsledek znaleckého posudku - lem odnímatelné kapuce bundy je vyroben z kožešiny, 
jedná se o barvenou kožešinu z mývalovce – psíka kuního; označení na všité etiketě výrobku 
neodpovídalo zjištěné skutečnosti.
Na označení výrobku chyběl slovní popis „Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Správní řízení nebylo dosud ukončeno.

Vzorek č. 4:
Dámská čepice s bambulí 

- deklarované složení: 80% polyester, 20% vlna

Výsledek znaleckého posudku – bambule je vyrobena z kožešiny, jedná se o neobarvenou 
kožešinu z mývalovce – psíka kuního, označení na všité etiketě výrobku neodpovídalo 
zjištěné skutečnosti.
Na označení výrobku chyběl slovní popis „Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Správní řízení nebylo dosud ukončeno.



Vzorek č. 5:
Dámská čepice s bambulí, béžová

- deklarované složení 100% akryl

Výsledek znaleckého posudku – bambule je vyrobena z umělé kožešiny s obsahem 
syntetických vláken. 

Označení na všité etiketě odpovídalo zjištěné skutečnosti, výrobek neobsahoval netextilní 
materiál, resp. části živočišného původu. 
Na výrobku chybělo složení materiálu v českém jazyce, čímž byl porušen čl. 15 odst. 3 ve 
spojení s čl. 14 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Uložena sankce ve výši 1 000, - Kč. 

Vzorek č. 6:
Dámská čepice s bambulí, černá

- deklarované složení: 35% králík, 34% nylon, 23% angorská vlna, 5% vlna, 3% 
elastan

Výsledek znaleckého posudku  - kožešina je barvená králičina z králíka domácího; označení 
na všité etiketě výrobku odpovídalo zjištěné skutečnosti.
Na označení výrobku chyběl slovní popis „„Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Kontrola nebyla ještě ukončena.

Vzorek č. 7:
Dámské rukavice 

- deklarované složení: 50% acrylic, 35% polyamid, 10% elastan, 5% kožešina z králíka

Výsledek znaleckého posudku – kožešina je barvená králičina z králíka domácího, označení 
na všité etiketě výrobku uvnitř rukavice odpovídá zjištěné skutečnosti. 
Na označení výrobku chyběl slovní popis „„Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Kontrola nebyla ještě ukončena. 

Vzorek č. 8:
Dámská čepice s bambulí

- deklarované složení: 70% acrylic, 20% angora, 10% kožešina

Výsledek znaleckého posudku – jedná se o nebarvenou kožešinu z mývalovce – psíka 
kuního, označení na etiketě výrobku odpovídá zjištěné skutečnosti. 
Na označení výrobku chyběl slovní popis „„Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Kontrola nebyla ještě ukončena. 



Vzorek č. 9:
Dámská čepice s bambulí, šedá

- deklarované složení: 50% acryl, 30% vlna, 10% alpaka, 10% viskóza

Výsledek znaleckého posudku – bambule byla vyrobena z umělé kožešiny s obsahem 
syntetických vláken, výrobek neobsahoval netextilní materiál, resp. části živočišného původu.

Vzorek č. 10:
Dámská čepice s bambulí, černá

- deklarované složení: 50% vlna, 50% akryl

Výsledek znaleckého posudku – bambule byla vyrobena z umělé kožešiny s obsahem 
syntetických vláken, výrobek neobsahoval netextilní materiál, resp. části živočišného původu. 

Vzorek č. 11:
Dámská čepice s bambulí

- deklarované složení: 90% akryl, 10% kožešina

Výsledek znaleckého posudku – bambule byla vyrobena z kožešiny, jednalo se o 
nebarvenou kožešinu z mývalovce – psíka kuního, označení na etiketě výrobku odpovídalo
zjištěné skutečnosti. 
Na označení výrobku chyběl slovní popis „„Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Správní řízení nebylo dosud ukončeno. 

Vzorek č. 12:
Dámská čepice s bambulí

- deklarované složení: 10% kožešina, 10% polyester, 80% akryl

Výsledek znaleckého posudku – bambule byla vyrobena z kožešiny, jednalo se o 
nebarvenou kožešinu z mývalovce – psíka kuního, označení na etiketě výrobku odpovídalo
zjištěné skutečnosti. 
Na označení výrobku chyběl slovní popis „„Obsahuje netextilní části živočišného původu“, 
čímž bylo porušeno ustanovení čl. 12 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011.

Správní řízení nebylo dosud ukončeno. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




