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

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihomoravský a Zlínský, obdržela Vaši žádost o poskytnutí

informací vztahujících se ke kontrolní a rozhodovací činnosti výše uvedeného inspektorátu v období od

01. 01. 2020 do 01. 05. 2022, týkající se kontrolovaného výrobku „lahev na šlehačku“.

K Vaší žádosti Vám sděluji, že ve výše vymezeném období byly v souvislosti s kontrolou výrobku:

výrobník šlehačky pro domácí použití, jako tlakového zařízení dle nařízení vlády 219/2016 Sb., o

posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, zahájeny kontroly se dvěma

společnostmi, a to:

1. TESCOMA s.r.o., IČO: 469 81 691, sídlem na adrese U Tescomy 241, 760 01 Zlín – Lužkovice. Závěry

provedené kontroly nasvědčují tomu, že se výše uvedená společnost v postavení výrobce dopustila

přestupku ve smyslu ust. § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanových

výrobků při jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. Kopii protokolu o kontrole přikládám

v příloze. Na základě kontrolního zjištění bude v blízké době s podezřelou obchodní společností

zahájeno správní řízení, jeho konečný výsledek však v tuto chvíli nelze předjímat.

Na výrobek Tescoma® Láhev na šlehačku DELÍCIA 0,5 l, Lot. 7083, Art.: 630544, byl vydán zákaz

uvedení na trh, distribuce a prodeje dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České

obchodní inspekci, v rozhodném znění, až do doby zjednání nápravy.

2. ERGOTEP, družstvo invalidů, IČO: 259 97 815, sídlem na adrese Zábořská 93, 539 44 Proseč.

Kontrola u této společnosti toho času stále probíhá a její výsledek proto v tuto chvíli není znám.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu

Přílohy: 1 x Kopie protokolu o kontrole kontrolované osoby TESCOMA s.r.o.


