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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno

245/30/20 ČOI 25071/20/3000 JUDr. Machálková/998 24. 2. 2020

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

pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 12. 2. 2020 doručena Vaše žádost o informace dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj.

ČOI 21725/20/3000. V žádosti požadujete informaci o evidenci podnětů, provedených kontrolách a

zjištění porušení právních povinností společnosti BeF Home, s.r.o., IČO 255 24 682, Kotvrdovice 277,

679 07 Kotvrdovice, v období od 1. 1. 2015 do 13. 2. 2020.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sděluji následující.

1) Ve Vámi zvoleném období správní orgán obdržel dva podněty ke kontrole směřující proti obchodní

společnosti BeF Home, s.r.o.

2) V období od 1. 1. 2015 do 13. 2. 2020 Česká obchodní inspekce provedla dvě kontroly společnosti

BeF Home, s.r.o.

3) V období od 1. 1. 2015 do 13. 2. 2020 bylo u společnosti BeF Home, s.r.o. zjištěno porušení

právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce v jednom případě, a to

porušení čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice

Rady 89/106/EHS (dále jen „nařízení o stavebních výrobcích“).

4) V návaznosti na bod 3) sděluji, že porušením čl. 11 nařízení o stavebních výrobcích nebyly splněny

technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jednalo o výrobek

Teplovzdušná krbová vložka TREND 7, u něhož společnost BeF Home, s.r.o. jako výrobce

vypracovala prohlášení o vlastnostech, které nebylo v souladu s požadavky čl. 6 odst. 4 nařízení o

stavebních výrobcích, k výrobku bylo připojeno označení CE, které nebylo v souladu s požadavky

čl. 9 odst. 2 nařízení o stavebních výrobcích a dále k výrobku nebyly připojeny pokyny a

bezpečnostní informace v souladu s požadavky čl. 7 harmonizované normy EN 13229:2002

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody,

včetně změn.
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Za výše uvedené porušení byla obchodní společnosti BeF Home, s.r.o. uložena pokuta příkazem na 

místě ve výši 6 000 Kč.  

Příkaz na místě Čj. 12/0798/16/PM/22 ze dne 27. 6. 2016, na jehož základě byla obviněné uložena 

pokuta, tvoří přílohu tohoto dopisu. 

S pozdravem 

Mgr. Karel Havlíček 
ředitel inspektorátu 

Příloha: 
Příkaz na místě Čj. 12/0798/16/PM/22 ze dne 27. 6. 2016 


