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červenec – srpen 2015

Praha – Výsledky kontrol České obchodní
inspekce za 1. čtvrtletí letošního roku
prokázaly, že prodejci textilu často nabíze-
jí výrobky, které svým značením nesplňují
podmínky pro uvedení na trh, neinformují
spotřebitele řádně o ceně a nevydávají jim
náležitě vyplněné doklady o koupi. Tyto ne-
dostatky se projevily v polovině kontrol
úrovně nabídky a prodeje textilu a textil-
ních výrobků, u kterých bylo zjištěno po-
chybení prodávajících.

Vysoký poměr zjištění představovalo i poruše-
ní povinnosti označit textilní výrobky materi-
álovým složením. V průběhu celkem 972 kon-
trol zjistili inspektoři ČOI nedostatky ve 476
z nich. Zákaz prodeje vydali na 1 841 kusů
textilu v hodnotě 418 345 Kč. „Za prokázaná
porušení obecně závazných právních předpi-
sů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně
uloženo téměř 400 pokut v souhrnné výši
přesahující 1,5 milionu korun. Vzhledem k vy-
soké míře zjištěných nedostatků budou tyto
provozovny soustavně kontrolovány i nadále.
Zaměříme se zejména na menší prodejny se
širokým sortimentem zboží, jejichž provozova-
telé nevěnují značení dodávaných textilních vý-
robků náležitou pozornost,“ řekl Mojmír Beze-
cný, ústřední ředitel ČOI.
V období od 1. 1. do 31. 3. 2015 bylo v rám-
ci kontrolní akce, při níž byly ověřovány pod-
mínky prodeje textilu a textilních výrobků
a dalších spotřebních výrobků, provedeno cel-
kem 972 kontrol. Inspektoři ČOI se zvláště
zaměřili na dodržování povinností vyplývajících
prodávajícím z nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) č. 1007/2011, o názvech
textilních vláken a souvisejícím označování
materiálového složení textilních výrobků
a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS
a směrnic Evropského parlamentu a Rady
96/73/ES a 2008/121/ES. Výsledky kon-
trol značení textilu ukazuje tabulka.
Z celkového počtu 972 provedených kontrol
bylo zjištěno porušení obecně závazných
právních předpisů při 476 kontrolách, tj.
v 49,0 %. Do tohoto poměrně vysokého po-

dílu kontrol se zjištěním se promítá skuteč-
nost, že část majitelů a zaměstnanců zejmé-
na malých provozoven se širokým sortimen-
tem zboží nevěnuje značení dodávaných tex-
tilních výrobků náležitou pozornost. 

Zjištěné nedostatky
Nejvíce nedostatků zjištěných při kontrolách
značení textilu se týkalo porušení zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Nejčastější byly nedostatky v označování tex-
tilních výrobků údaji o výrobci nebo dovozci,
popřípadě dodavateli (§ 10), v poskytování
informací o vlastnostech prodávaných výrob-
ků a způsobu jejich údržby (§ 9), stejně jako
v poskytování písemných informací v českém
jazyce (§ 11), a to celkem v 247 případech
(28,4 %). 
Za velmi negativní jev je třeba považovat i vy-
soký počet porušení povinnosti informovat
spotřebitele řádně o ceně nabízených výrob-
ků (§ 12), což bylo zjištěno při 154 kontro-
lách (17,6 %). Zásady poctivosti prodeje
(§ 3) nedodrželo celkem 62 prodávajících

(7,1 %). S vydáním dokladu o zakoupení vý-
robku na vyžádání spotřebitele (§ 16) mělo
při kontrolním nákupu problém celkem 56
prodávajících (6,4 %).
Vysoký poměr zjištění, a to ve 151 přípa-
dech (17,3 %), představovalo porušení po-
vinnosti označit textilní výrobky materiálovým
složením v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011.

Uložená opatření a sankce
Zákaz prodeje byl v rámci kontrolní akce vy-
dán na textilní výrobky, které neodpovídaly po-
žadavkům právních předpisů. Šlo o 1 841 ku-
sů textilních výrobků v celkové hodnotě
418 345,50 Kč. Zákaz používání do doby
zjednání nápravy vydali inspektoři také na 17
kusů úředně neověřených délkových měřidel.
Na základě zjištěných porušení obecně záva-
zných právních předpisů bylo v rámci kontrolní
akce uloženo v období od 1. 1. do 31. 3.
2015 celkem 382 pokut v právní moci v cel-
kové hodnotě 1 594 500 Kč. Z toho bylo ulo-
ženo celkem 92 pokut v hodnotě 558 000 Kč
v souvislosti s porušením informačních povin-
ností, uvedených v nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1007/2011.

Závěr
Výsledky kontrol za 1. čtvrtletí 2015 proká-
zaly, že prodávající zejména v menších širo-
kosortimentních prodejnách nevěnují znače-
ní textilních výrobků náležitou pozornost
a byly u nich při kontrolách nabídky a prodeje
textilu zjištěny značné nedostatky i v dodržo-
vání dalších požadavků obecně závazných
právních předpisů. Proto se Česká obchodní
inspekce plně zaměří na kontrolu tohoto sor-
timentu i v následujícím období.

Česká obchodní inspekce

POLOVINA TEXTILNÍCH
VÝROBKŮ BEZ ZNAČENÍ

Výsledky kontrol značení textilu – 1. čtvrtletí 2015

počet kontroly zjištěná 
inspektorát kontrol se zjištěním porušení (%)

Středočeský a Hl. město Praha 130 28 21,5

Jihočeský a Vysočina 105 59 56,2

Plzeňský a Karlovarský 313 192 61,3

Ústecký a Liberecký 53 17 32,1

Královéhradecký a Pardubický 79 49 62,0

Jihomoravský a Zlínský 116 47 40,5

Moravskoslezský a Olomoucký 176 84 47,7

celkem 972 476 49,0
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