
*COI0X01KCQ2A*
COI0X01KCQ2A

Telefon (+420) 387 722 338 E-mail budejovice@coi.cz
ID datové schránky ujrd2cm

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje Č. Budějovice
ČOI 9828/22/2000 ČOI 26824/22/2000 Mgr. Čutková 23. 2. 2022

Poskytnutí informací

dne 9. 2. 2022 obdržela Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“), Vaše elektronické podání
evidované pod čj. ČOI 9828/22/2000, jehož obsahem je žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, níže uvedeného znění:

„Dobrý den,
chtěl bych Vás ještě požádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb. o doplňující informace k protokolu o kontrole kontrolované osoby Schlieger,
s.r.o. jehož závěrem je rozhodnutí zákazu uvedení výrobku na trh, distribuce včetně nákupu,
dodávky, prodeje nebo použití výrobku.

Číslo protokolu: 101710270064901 (viz příloha)

Potřeboval bych prosím Vás informaci o tom zda byla kontrolovanou osobou sjednána
náprava tzn. předložila ES prohlášení o shodě vydáno ve smyslu NV č. 163/202 Sb.
k tepelnému čerpadlu Kompakt Air Premium 15

Tyto informace žádám z důvodů doplnění podkladu k soudnímu sporu pod sp.zn. 8 C
221/2021 v Havlíčkově Brodě se společností Schlieger a výše uvedeného produktu.

Čerpadlo (kontrolovaný výrobek) bylo zakoupeno, respektive smlouva o dílo byla podepsána
v relevantním období od 7.3.2016 do 27.10.2017 uvedeném v protokolu. Tudíž má instalace
je jednou ze 3 ks kontrolovaných výrobků uvedených na trh v relevantním období.

V případě, že náprava sjednána nebyla co se má nebo mělo stát s kontrolovanými výrobky,
které byly uvedené na trh během relevantního období?

Víceméně výrobek není technicky způsobiý k provozu, protože nesplňuje povinnosti
stanovené v ust. par.13 odst. 1 a 2 zákona 22/1997 Sb.“

Vaší žádosti povinný subjekt vyhovuje a sděluje následující. Náprava nedostatků, na základě
kterých byl společnosti Schlieger s.r.o. uložen zákaz zaznamenaný v protokolu o kontrole
ID 101710270064901 ze dne 26. 2. 2018, nespočívala pouze ve vyhotovení prohlášení
o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky, ale zejména v řádném posouzení shody výrobku postupem
stanoveným tímto nařízením. V rámci kontroly zahájené v roce 2020 bylo zjištěno, že
k odstranění nedostatků nedošlo, neboť dále byla na trh uváděna čerpadla, která neprošla
řádně procesem posouzení shody. Uvedené zjištění vedlo následně ke správnímu řízení,
v němž byla společnosti uložena další sankce. Ačkoliv v průběhu druhé kontroly již
společnost doložila řádné posouzení kontrolovaných výrobků, doložené ES prohlášení



 
o shodě vykazovalo formální nedostatky ve vztahu k požadavkům podle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb.  

Vzhledem k tomu, že u Vámi dotazovaného tepelného čerpadla nebylo zjištěno, že by tento 
výrobek představoval zvýšené ohrožení oprávněného zájmu (tj. zdraví nebo bezpečnosti 
osob, majetku, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu), Česká obchodní inspekce 
nevydávala rozhodnutí o jeho stažení z trhu nebo oběhu, případně jakékoliv jiné rozhodnutí 
ohledně nakládání s tímto výrobkem.  
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