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28. 2. 2019 131447/18/4000 31485/19/4000 Ing. F. Indra 5. 3. 2019

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – xxxx xxxxxx

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v rozhodném znění v odpovědi na Vaše otázky sděluji:

1. O tom, že podnět byl prošetřen a byly shledány důvody k zahájení řízení z moci 
úřední, jste byl informován dopisem ze dne 26. 11. 2018.

2. Dne 2. 11. 2018 byly kontrolovány, zálohovány a formou printscreenu vytištěny 
internetové stránky pana xxxxx xxxxxx. Přitom bylo zjištěno, že v rámci detailních 
informací o ponožkách Batac Thermo – black a Batac Operator – black podnikatel 
stále deklaruje širokospektrální antibakteriální účinek vláken stříbra, obsažených ve 
výrobcích. Tyto účinky však nebyl schopen na výzvu kontrolního orgánu doložit.
Jelikož v dané věci již byla provedena v roce 2017 kontrola včetně odebrání vzorků 
s tím výsledkem, že došlo k porušení platné legislativy, podnikatel po dokončení 
kontroly zjednal nápravu a měl za to, že tyto informace jsou odstraněny ze všech 
provozovaných webů.

Po zahájení kontroly dne 2. 11. 2018 konečně ze svých stránek nedoložitelné 
informace o antibakteriálním účinku ponožek odstranil. To také bylo kontrolou 
provedenou pracovníky ČOI dne 20. 11. 2018 v provozovně na adrese xxxxxxxxxxxx
xxxx, xxx xx xxxxxx ověřeno.

Uvedení nepravdivé informace na zmíněných webových stránkách bylo kvalifikováno 
jako porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik podle § 4 odst. 4 ve vazbě 
na § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v rozhodném znění a tím 
naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
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Za spáchání tohoto přestupku byla panu xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím ze dne 20. 11. 
2018 uložena pokuta ve výši 3 000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci téhož dne.

S pozdravem

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu

Na vědomí: Ústřední inspektorát ČOI




