
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 33, 326 00 Plzeň

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Plzeň
ČOI 63223/22/2200 ČOI 67299/22/2200 Mgr. Rusnok 18. 05. 2022

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni (dále jen
"inspektorát"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost
Advokátní kanceláře (dále jen "žadatel") č.j. 63223/22 ze
dne 06. 05. 2022 o poskytnutí informace týkající se kontrolní činnosti inspektorátu vztahující
se ke zboží – lahve na šlehačku, a to

a) zda inspektorát v období od 1. 1. 2020 do 1. 5. 2022 provedl kontrolu dodržování
právních povinností dle z.č. 90/2016 Sb. a NV 219/2016 pro tento typ výrobku,

a. pokud ano, o jaké kontrolované osoby se jednalo,
b. žadatel žádá o poskytnutí protokolů o kontrole

b) zda byla přijata ve vztahu k nějakým lahvím na šlehačku ochranná opatření
c) zda byla ve vztahu ke kontrolovaným lahvím na šlehačku zahájena správní řízení

a. pokud ano, v kolika případech se tak stalo
b. jaké jsou spisové značky vedených řízení
c. pokud bylo vydáno rozhodnutí, žádá o poskytnutí kopií

poskytuje
v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona

informace požadované žadatelem,

a)

I. NAVIJA CZ s.r.o., IČO 18238742
- Protokol o kontrole ze dne 18. 11. 2021 – zasílán přílohou

II. M.A.T. Group, s.r.o., IČO 26367505
- Protokol o kontrole ze dne 01. 12. 2021 – zasílán přílohou

III. SIFOS spol. s r.o., IČO 42192081
- Protokol o kontrole ze dne 10. 12. 2021 – zasílán přílohou

IV. HOFMANN BOHEMIA – partner gastronomie, s.r.o., IČO 49788868
- Protokol o kontrole ze dne 09. 07. 2021 – zasílán přílohou
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V. Frančík s.r.o., IČO 26365677 
- Protokol o kontrole ze dne 09. 07. 2021 – zasílán přílohou 
 
b) 
ochranná opatření přijata nebyla 
 
c) 
Kontrolované osobě NAVIJA CZ s.r.o. (sp.zn. 93274/21) byla uložena pokuta příkazem ve 
smyslu ust. § 150 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, a to ve výši 2.000,- Kč – zasílán přílohou          
 
 
 
 
Ing. Jan Ř e z á č, MBA 
ředitel České obchodní inspekce, 
inspektorát Plzeňský a Karlovarský,  
se sídlem v Plzni 

 
 

 
příloha: 

- PoK ze dne 18. 11. 2021, ID 222107076204701 – NAVIJA CZ s.r.o.  
- PoK ze dne 01. 12. 2021, ID 222111256204777 – M.A.T. Group, s.r.o.   
- PoK ze dne 10. 12. 2021, ID 222112016204799 – SIFOS spol. s r.o. 
- PoK ze dne 09. 07. 2021, ID 222106156204702 – HOFMANN BOHEMIA – partner 

gastronomie, s.r.o.  
- PoK ze dne 09. 07. 2021, ID 222106166204701 -  Frančík s.r.o.  
- Příkaz ze dne 18. 11. 2021, č.j. 22/404/21 


