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Praha – Sortiment textilu a jeho značení
je předmětem průběžného monitoringu
České obchodní inspekce (ČOI), neboť 
trvale zjišťované závady se týkají nejčastě-
ji nedostatečných informací poskytova-
ných prodávajícími spotřebitelům. V ro-
ce 2014 zjistili inspektoři při kontrolách
zaměřených na značení textilních výrobků
nedostatky v 52,7 % z nich.

Za nesprávné, neúplné nebo klamavé informa-
ce o složení materiálu, ceně, užívání výrobku
a jeho údržbě, případně o míře rizika spojené-
ho s nesprávným užitím nebo údržbou výrobku
či za porušení jiných právních předpisů bylo
uloženo celkem 884 pokut v souhrnné výši
1,8 mil. Kč a zákaz prodeje v hodnotě 
1,6 mil. Kč vydali inspektoři na 9 920 výrobků
nesplňujících podmínky pro uvedení na trh.
„Nedostatek informací nebo nesprávné infor-
mace mohou v případě, že jde o textilní výrob-
ky, způsobit spotřebiteli závažné problémy,
včetně zdravotních. Například absence sym-
bolů a nedostatečná informace o způsobu
údržby může znehodnotit výrobek při praní ne-
bo znemožnit jeho správné vyčištění. Výrobky
s klamavými údaji o materiálovém složení mo-
hou zhoršit zdravotní stav spotřebitelů s ko-
žním onemocněním, případně mohou vyvolat
i alergickou reakci,“ odůvodňuje ústřední ředi-
tel ČOI Mojmír Bezecný, proč je důležité ozna-
čovat textilní výrobky správnými informacemi.
Od 1. 1. do 31. 12. 2014 bylo v rámci kon-
trolní akce ČOI zaměřené na značení textilu
provedeno 2 441 kontrol. Porušení obecně
závazných právních předpisů zjistili inspektoři
v 1 287 případech (52,7 %). Kontroly nebyly
omezeny způsobem nabídky a prodeje textil-
ních výrobků a vztahoval se na všechny formy
prodeje, včetně internetového.

Zjištěná porušení a uložené sankce
V průběhu kontrolní akce zjistili inspektoři
nejčastěji porušení ustanovení zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a to celkem v 1 981 případech, porušení
dalších právních předpisů v dozorové pravo-

moci České obchodní inspekce bylo zjištěno
ve 307 případech.
■ Nejčastějším nedostatkem bylo porušení
informačních povinností o výrobku (ust. § 9,
10 a 11), a to v 717 případech. 
■ Informaci o ceně v souladu s cenovými
předpisy (§ 12) porušili prodávající v 376
případech.
■ Textilní výrobky bez označení názvy použi-
tých textilních vláken nebo bez označení sym-
boly materiálového složení (§ 24 odst. 1) by-
ly uvedeny na trh v 324 případech. 
■ Zásady poctivosti prodeje (§ 3) nedodrželi
prodávající ve160 případech.
■ Doklad o koupi se všemi náležitostmi
(§ 16) nebyl vystaven spotřebiteli na vyžádá-
ní při 147 kontrolních nákupech.
■ Kontrolované subjekty porušily zákaz užití
nekalých obchodních praktik (§§ 4 a 5) tím,
že poskytly spotřebiteli ve127 případech ne-
pravdivé, neúplné nebo klamavé informace
o výrobcích, případně o podmínkách prodeje
či spotřebitelských právech.
n Porušení informační povinnosti o způsobu
uplatnění reklamace, včetně odstoupení od
smlouvy (§ 13), anebo nedodržení formálních

náležitostí přijetí a vyřízení reklamace (§ 19)
zjistili inspektoři ve104 případech. Pro poru-
šení povinností stanovených zvláštními před-
pisy byly uloženy zákazy prodeje na 9 920 ku-
sů zboží v celkové hodnotě 1 610 740,10 Kč
a do doby zjednání nápravy byl vydán zákaz na
používání 75 kusů měřidel bez platného úřed-
ního ověření. Na základě zjištěných nedostat-
ků uložily inspektoráty celkem 884 pokut
v souhrnné výši 1 792 900 Kč, z nichž za po-
rušení předpisu EU upravujícího názvy textil-
ních vláken a související označení materiálo-
vým složením bylo uloženo 176 pokut v právní
moci v celkové výši 343 000 Kč. Další správ-
ní řízení nebyla v hodnoceném období uzavře-
na nebo pokuty nenabyly právní moci.

Závěr
Sortiment textilních výrobků ČOI monitoruje
dlouhodobě. Vysoké procento zjištěných ne-
dostatků je důkazem přetrvávajících problé-
mů, které vyplývají ve značné míře z nízké
úrovně informací poskytovaných spotřebiteli.
To se týká zejména materiálového složení tex-
tilu, ceny nabízeného zboží, seznámení s uži-
tím výrobku nebo jeho údržbou, popřípadě in-
formací o míře rizika spojeného s nespráv-
ným užitím nebo údržbou výrobku. 
Textilní výrobky jsou zbožím, které může mít
podle svého charakteru krátkodobé i dlouho-
dobé využití. Nedostatek informací tak může
způsobit spotřebiteli nejrůznější problémy: na-
příklad při zjištění vad, které se u dlouhodobě
využitelného zboží mohou projevit s odstupem,
kdy špatná informace o údržbě může způsobit
znehodnocení výrobku, absence symbolů
o údržbě může způsobit nemožnost vyčištění
výrobku, apod. Samostatnou kapitolu předsta-
vují prodejci užívané nekalé obchodní praktiky,
kdy nabízené textilní výrobky porušují některá
práva duševního vlastnictví – padělky.

Česká obchodní inspekce 

TEXTILNÍ VÝROBKY JSOU
ZNAČENY NESPRÁVNĚ

Kontroly značení textilu v roce 2014

počet kontroly zjištěná 
inspektorát kontrol se zjištěním porušení (%)

Středočeský a Hl. město Praha 393 104 26,5

Jihočeský a Vysočina 212 125 59,0

Plzeňský a Karlovarský 638 443 69,4

Ústecký a Liberecký 248 91 36,7

Královéhradecký a Pardubický 182 106 58,2

Jihomoravský a Zlínský 364 183 50,3

Moravskoslezský a Olomoucký 404 235 58,2

celkem 2 441 1 287 52,7

Zjištěná porušení zákona při prodeji sortimentu textilu


