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Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žádostí ze dne 31.10.2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o sdělení, v kolika případech bylo
Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kaje se sídlem v Liberci (dále jen ,,KHS") jako
správním orgánem příslušným k projednání přestupku dle § 24 odst. l písm. a) zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ,,ZOS"), vedeno správní řízení pro porušení
povinnosti stanovené § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) přílohy Č. l k ZÓS (tj. pro užívání
nekalé obchodní praktiky spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného
obdobného označení), a to za období od 12.2.2008 do současnosti. V souvislosti s tím žádáte
současně o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla případná jednotlivá správní
řízení vedena.

K Vaší žádosti KHS sděluje následující. Ve Vámi vymezené věci bylo KHS vedeno správní
řízení v roce 2015 pod spisovou značkou: S-KHSLB 17969/2015. Předmětem řízení bylo
spáchání správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) ZOS, ve znění účinném ke dni 27.12.2015,
kterého se měl prodávající dopustit tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 ZOS užil nekalou obchodní
praktiku ve smyslu § 4 odst. 3 ve spojení s § 5 odst. 2 ZOS, když nabízel a prodával výrobky
porušující některá práva duševního vlastnictví (výrobky byly padělky).
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