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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 

 

 

Přípisem doručeným dne 14.05.2018 žádáte o poskytnutí těchto informací: 

 

1. Jaké nejvyšší jednotlivé sankce, zdali vůbec, uložila Krajská hygienická stanice 

Pardubického kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

v období let 2016 a 2017 a dosavadního průběhu roku 2018? Pokud byly uloženy, 

prosím o cca 3 případy dle výšky pokuty za každý rok včetně obchodní firmy 

pokutovaného a krátkého popisu porušení zákona (skutkového stavu). 

 

2. Jaké nejvyšší uložené sankce, zdali vůbec, doposud uložila Krajská hygienická stanice 

Pardubického kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele? 

Prosím o cca 2 případy včetně obchodní firmy pokutovaného a krátkého popisu 

porušení zákona (skutkového stavu).  

 

K Vaší žádosti Vám Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

(dále jen „KHS“) poskytuje tyto informace: 

 

Ad 1. 

V uvedeném období (2016-2018) KHS neuložila sankci za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ad 2. 

V roce 2015 uložila KHS fyzické osobě podnikající sankci ve výši 5.000,- Kč za správní 

delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, spočívající v porušení 

povinnosti stanovené v § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, ve kterém je stanoveno, že 

užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo 

poskytování služeb či práv se zakazuje, tím, že došlo k nabízení prodeji zboží porušujícího 

některá práva duševního vlastnictví – padělku šamponu „Head & Shoulders“ proti lupům (400 

ml – celkem 5 ks), ochranné známky Procter & Gamble Company. 
 

V roce 2012 uložila KHS fyzické osobě podnikající, prodejci předmětů běžného užívání – 

kosmetických prostředků (lak na nehty Polish CR, super, ultra, color 89) pokutu ve výši 

5.000,- Kč za správní delikt podle § 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, 

spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 3 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele, tím, 
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že prodávala výrobky, které neměly předepsanou jakost, pokud jde o jejich složení, 

stanovenou zvláštními právními předpisy – zákonem č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 

2 odst. 4 a příloha č. 2 (bod 677) vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických 

požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde přítomnost 

esteru kyseliny ftalové – di(2-ethylhexyl)ftalát v předmětném kosmetickém prostředku. 

 

 

S pozdravem 

 

                  Mgr. Lukáš Kristl 

              ředitel odboru správního 


