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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 10631/22/2000 ČOI 19481/22/2000 Mgr. Čutková 8. 2. 2022

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

dne 21. 1. 2022 obdržela Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“), Vaše podání označené jako
„Poskytnutí informace resp. poskytnutí kopie Vašeho stanoviska označeného Sp. zn. ČOI
42943/20/2000“, jehož obsahem byla žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, níže uvedeného znění:

Vážení, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám
o Poskytnutí kopie Vašeho Stanoviska k tepelnému čerpadlu od společnosti Schlieger, s.r.o.,
typ tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW, označeného Sp.zn. ČOI 2943/20/2000,
Č.j. 48303/20/2000, které jste vydali dne 6.4.2020 a které bylo zveřejněno 17.1.2022
v pořadu Černé ovce vysílaného ČT.

Na základě výzvy ze dne 24. 1. 2022 jste tuto svou žádost upřesnil ještě téhož dne tak, že
žádáte o poskytnutí následujících informací:

- poskytnutí Kopie protokolu o kontrole ID 101710270064901 (v anonymizované podobě),
který je přílohou Poskytnuté informace č.j. ČOI 48303/20/2000 z 6.4.2020 a týká se
tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW společnosti Schlieger s.r.o.

- zda uložený zákaz ze dne 26.2.2018 uvádění tohoto výrobku na trh, distribuce včetně
nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobku do zjednání nápravy i nadále trvá, či zda
došlo a jakému dni k nápravě ?

- jaké stanovisko poskytlo na základě Vaší žádosti ze dne 22. 8. 2018 Ministerstvo životního
prostředí ve věci tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW společnosti Schlieger
s.r.o.

- zda ČOI již ukončila šetřenou věc a s jakým výsledkem ?

- zda ČOI šetřila ještě nějaké jiné skutečnosti u tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15
kW společnosti Schlieger s.r.o. a v případě že ano, tak jaké ?

Vaší žádosti povinný subjekt vyhovuje a sděluje:

- požadovaná kopie protokolu o kontrole ze dne 26. 2. 2018 ID 101710270064901 tvoří
přílohu tohoto sdělení



 
- povinný subjekt nemá informaci, že by ze strany společnosti Schlieger, s. r. o. došlo 

v plném rozsahu k odstranění nedostatků vedoucích dne 26. 2. 2018 k uložení 
zákazu uvádění na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití 
tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW. Pokud společnost nezjednala 
nápravu, uložený zákaz nadále trvá.  

 
- Ministerstvo životního prostředí ČR na základě žádosti ze dne 22. 8. 2018 k výrobku 

tepelné čerpadlo Kompakt Air Premium 15 kW na vytápění s akumulační nádobou 
300 l (zda daný výrobek splňoval podmínky dotačních programů od září 2016, 
případně zda v období od 13. 9. 2016 byly žadatelům na tento výrobek poskytnuty 
dotace a v kolika případech) sdělilo, že v rámci programu tzv. kotlíkových dotací bylo 
proplaceno celkem 19 žádostí o podporu na tepelné čerpadlo Kompakt Air Premium 
15 kW, z čehož ve třech případech po datu 26. 2. 2018. V rámci programu Nová 
zelená úsporám nebyla na uvedené tepelné čerpadlo poskytnuta žádná dotace. 
Na základě informací od České obchodní inspekce bylo čerpadlo Státním fondem 
životního prostředí ČR ke dni 16. 7. 2018 staženo ze seznamu podporovaných 
výrobků resp. ze seznamu výrobků a technologií.  
 

- kontrola, jejímž výsledkem byl protokol ze dne 26. 2. 2018 již byla ukončena, a to 
včetně navazujícího správního řízení. V něm byla společnosti Schlieger, s. r. o. 
za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky pravomocně uložena 
pokuta ve výši 200.000 Kč. 

- výše uvedená kontrola byla zaměřena toliko na posouzení tepelného čerpadla 
z hlediska požadavků na stavební výrobky. V roce 2020 byla u společnosti 
Schlieger s. r. o. zahájena další kontrola, která byla zaměřena šířeji, a to jak co 
do okruhu kontrolovaných výrobků (týkala se tepelných čerpadel Kompakt Air 
Premium modelů Premium 7, Premium 10, Premium 15 a Premium 18), tak co 
do kontrolované legislativy vztahující se k těmto výrobkům (bylo posuzováno, zda 
čerpadla splňují požadavky stanovené pro ně nejen jako pro stavební výrobky, ale 
také jako pro elektrozařízení dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 118/2016 Sb. a nařízení vlády č. 481/2012 Sb.). Rovněž při této kontrole byly 
zjištěny nedostatky, za které byla následně ve správním řízení společnosti uložena 
pokuta. 

S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Martina Střihavková  
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorátu Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích 
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Příloha 
Kopie protokolu o kontrole ID 101710270064901 (v anonymizované podobě) 
 
 


