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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – MICROTERM COLOR s.r.o.

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

Rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019 byla společnosti MICROTERM COLOR s.r.o. uložena pokuta 
ve výši 25 000 Kč za porušení právní povinnosti, kterého se dopustila tím, že v období od
1. 1. 2018 do 14. 1. 2019 v postavení výrobce uvedla na trh výrobek Termoizolační nátěr 
MAXITHERM, který je stanoveným výrobkem ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v rozhodném znění 
(výrobek je zařazen v příloze č. 2, skupina výrobku 5 Ochranné, tepelně izolační materiály 
a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla, poř. č. 14 Výrobky pro 
impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky ze dřeva, kovů a zdiva) s prohlášením o shodě, 
které bylo obviněnou v postavení výrobce vydáno dne 25. 10. 2006. Toto prohlášení, které je 
dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o technických požadavcích na výrobky, však bylo 
v období od 21. 9. 2011 vydáno v rozporu s požadavky podle § 13 odst. 1 a 2 zákona 
o technických požadavcích na výrobky, neboť společnost nezajistila posouzení shody 
postupem stanoveným podle § 5 certifikace, který stanoví povinnosti pro výrobce a zajištění 
posouzení shody za účasti autorizované osoby.

Společnost MICROTERM COLOR s.r.o. tyto výrobky uvedla na trh v kontrolovaném období 
od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2019, např. na základě faktur ze dne 10. 1. 2018, 4. 6. 2018, 2. 7. 2018, 
26. 11. 2018 a 14. 1. 2019 v celkovém množství 67 ks a celkové ceně Kč 93 646,84.

Tímto protiprávním jednáním porušila společnost MICROTERM COLOR s.r.o. právní 
povinnosti uvedené v § 13 odst. 1 a 2 zákona o technických požadavcích na výrobky, 
v rozhodném znění a naplnila skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 19a odst. 3 písm. b) 
zákona o technických požadavcích na výrobky.
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Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 27. 3. 20189 a stalo se vykonatelným dnem 26. 4. 2019.

S pozdravem

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu

Na vědomí: Ústřední inspektorát ČOI




