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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje Č. Budějovice
ČOI  29977/19/2000 ČOI 36824/19/2000       Mgr. Čutková       15. 3. 2019

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

xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

dne 1. 3. 2019 obdržela Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“), Vaše elektronické podání, 
jehož obsahem je žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, níže uvedeného znění:

1. Jaký je aktuální stav šetření podnětu ponožky MOOSE?

2. Byl kontrolován dle EU 1007/2011 obsah elastanu 50% a s jakým výsledkem a jaké 
rozhodnutí bylo k tomu vydáno?

3. Byly kontrolovány a doloženy účinky deklarovaných užitných vlastností textilií MOOSE
proti plísním a bakteriím a jakým doklady?

4. Bylo kontrolováno dle EU 1007/2011 nepovolené procentuální značení materiálů názvem 
CLIMAWELL a s jakým výsledkem a s jakým rozhodnutím?

5. Žádám o celkový výsledek šetření podnětu nebo rozhodnutí, pokud ho již máte k dispozici.

K Vaší žádosti povinný subjekt uvádí:

ad 1) Šetření Vašeho podnětu ve věci ponožek a podkolenek nabízených společností 

PUMAX, spol. s r. o. prostřednictvím internetového obchodu www.moose.eu bylo 

ukončeno, přičemž zjištění, která inspektoři České obchodní inspekce, inspektorátu 

Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích, učinili, byla předmětem 

následujícího správního řízení. 

ad 2) Vzorky ponožek a podkolenek, které byly v rámci kontroly odebrány, byly podrobeny 

laboratornímu zkoumání za účelem ověření deklarovaného materiálového složení. 

U odebraných vzorků bylo zjištěno jednak odlišné materiálové složení, přičemž 

speciálně u odebraných podkolenek byl zjištěn výrazně nižší podíl elastanu oproti 
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deklarovanému podílu (viz rozhodnutí čj. ČOI 76225/18/2000/Bö, které je přílohou 

tohoto přípisu).

ad 3) V rámci správního řízení byla společnost PUMAX, spol. s r. o. vyzvána k prokázání 

svých tvrzení ohledně antifungálních a antibakteriálních účinků nabízených 

podkolenek, tato tvrzení však nedoložila. 

ad 4) Předmětem kontroly i správního řízení bylo rovněž označení části vláken nabízených 

a prodávaných výrobků názvem „ClimaWell Polypropylen“, které neodpovídá 

požadavkům na označování dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1007/2011, o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového 

složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (viz rozhodnutí čj. ČOI 

76225/18/2000/Bö). 

ad 5) Na základě zjištěného porušení povinností ze strany společnosti PUMAX, spol. s r. o. 

byla věc předána k projednání ve správním řízení. Výsledkem správního řízení bylo 

vydání rozhodnutí čj. ČOI 76225/18/2000/Bö ze dne 15. 6. 2018, kterým byla 

společnost uznána vinnou z pěti přestupků dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, za což jí byla uložena pokuta. 

S pozdravem

Mgr. Martina Střihavková
ředitelka České obchodní inspekce
inspektorátu Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích

Příloha
Rozhodnutí čj. ČOI 76225/18/2000/Bö ze dne 15. 6. 2018




