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Poskytnutí informací

dne 24. 3. 2020 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:

„Vážení,

obracím se na Vás jménem
ve věci spotřebitelského sporu se společností Schlieger, s.r.o., IČ: 28787803. Spor se týká tepelného
čerpadla Schlieger Kompakt Air Economy 15. Tento výrobek měl být na základě Vašeho podnětu
vyřazen Státním fondem životního prostředí ČR ze Seznamu výrobků a technologií podporovaných
v jeho dotačních programech (veden v něm pod kódem SVT 20203). Dle informací získaných
od jmenovaného fondu mělo být Vámi zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technický
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Pro to mělo dojít
dne 26. 2. 2018 k uložení zákazu uvedení výrobku na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje
nebo použití výrobku do zjednání nápravy. Tímto bych si Vás dovolil požádat o poskytnutí informací,
co bylo konkrétním důvodem Vašeho podnětu, jaké nedostatky daného výrobku. Zároveň bych chtěl
požádat o zaslání kopie protokolu o kontrole, v němž by mělo být uložené omezující opatření
obsaženo. Náklady s poskytnutím informací uhradím. Není-li možno takovéto informace či listiny
poskytovat, prosím o stručné mailové vyrozumění.

Za vyřízení žádosti dekuji.“

K Vaší žádosti povinný subjekt uvádí, že dne 22. 8. 2018 se Česká obchodní inspekce
obrátila na Ministerstvo životního prostředí se žádostí o spolupráci ve věci tepelného
čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW společnosti Schlieger s.r.o. Vzhledem k podezření,
že tepelné čerpadlo je i přes zákaz ze dne 26. 2. 2018 společností nadále uváděno na trh,
požádala Česká obchodní inspekce ministerstvo o informace, zda, případně v kolika
případech byly ze strany ministerstva poskytnuty na tento výrobek dotace, a zda výrobek
splňoval podmínky dotačních programů.



 
Účelem žádosti České obchodní inspekce bylo získat další podklady pro úspěšné ukončení 
šetřené věci, a to v podobě počtu čerpadel tohoto typu uvedených na trh ve sledovaném 
období. 
 
Požadovaná kopie protokolu o kontrole (v anonymizované podobě), v němž je zaznamenán 
zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití předmětného 
čerpadla, tvoří přílohu tohoto sdělení.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Martina Střihavková 
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorátu Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích 
(podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Kopie protokolu o kontrole ID 101710270064901 (v anonymizované podobě) 
 


