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ÚŘEDNÍ ZÁZNAM 

 

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., 

o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se 

pořizuje následující dílčí záznam: 

 

Kontrolovaná osoba: 

Název / Jméno:   Motoscoot a.s. 

IČO:   00333336 

Sídlo:   Nádražní 772/54, Praha, 15000 

Název dotčené provozovny, adresa:   Těšínská 1023/29 , Opava - Předměstí, 74601 

 
Místo provozovny:   Těšínská 1023/29 , Opava - Předměstí, 74601 
 
Místo zápisu:    Krapkova 1159/3, Olomouc 
 
Datum a čas:  23.7.2020 7:30 - 23.7.2020 12:00 
 
Za kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Václav Hucl  číslo průkazu: 006056 

 

 

 

 

  

Česká obchodní inspekce 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský 

Krapkova 1159/3, Olomouc 

email: ostrava@coi.cz, datová schránka: 

5c2d2ch, tel.: +420 585 207 827 

Identifikační kód 

312007236605601 
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Kontrolní zjištění 

 

1. Identifikace kontrolované osoby:  

DISTRIBUTOR 

 

2. Předmět kontroly 

Předmětem kontroly jsou osobní ochranné prostředky (OOP). 

Provedenou kontrolou dne 15.6.2020 u prodávajícího, společnosti FROS ZPS s.r.o. na 
provozovně  Těšínská 1023/29, Opava, byl zjištěn v prodeji osobní ochranný prostředek 
(OOP) „Respirátor KN95“. Tento výrobek prodávajícímu dodala kontrolovaná osoba  
společnost Motoscoot a.s., IČ: 00333336. Předložena faktura číslo: 20000027 ze dne 
3.4.2020 od dodavatele společnosti MOTOSCOOT a.s., Nádražní 772/54, 150 00 Praha 5-
Smíchov, IČ: 00333336, pobočka: Těšínská 1023/29, Opava. Položka Respirátor jednorázový 
KN95, dodané množství 1200 kusů. 

 

3. Dokumentace výrobku u prodávajícího 

U prodávajícího společnosti FROS ZPS s.r.o. na provozovně  Těšínská 1023/29, Opava, byla 
provedena kontrola a fotodokumentace výrobku „ 470000 Respirátor KN95“. 

 
Nejmenším obchodně dostupným balením je jedno balení výrobku v uzavřeném 
neprůhledném sáčku, ve kterém je uložen 1 kus výrobku (respirátoru). 
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Na obale uvedeno:  

Výrobce: ANGTAI. Filter type three-dimensional protective mask. (filtr kategorie III ochranné 
masky). GB2626-2006, KN95. 

 

V lemu sáčku vylisováno číslo: 2020 3 9 (zřejmě doba použitelnosti). 

Na obale vyobrazen způsob nasazení a nošení výrobku na obličeji, jako ochrana dýchacích 
orgánů uživatele (osoby). 

 
 

Po otevření balení výrobku byl respirátor vyjmut. V balení byl jeden kus respirátoru a vložený 
lístek. 

 

Výrobek je přímo opatřen označením:  GB2626-2002, KN95. 

Na přiloženém lístku uvedeno: KN95, 11cm x 13cm. 

Jiné značení přímo na výrobku nebylo uvedeno. 

Označení KN95 je třída výrobku podle Chinese Standard GB 2626-2019   Respiratory 
protection—Non-powered air-purifying particle respirator.  

 

Jiné informace než výše uvedené nebyly k výrobku žádným způsobem připojeny. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.codeofchina.com/chinese/default.html
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Zatřídění výrobků: 

Předmětný kontrolovaný výrobek „470000 Respirátor KN95“ je prostředek navržený a 
vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její 
zdraví nebo bezpečnost ve smyslu článku 3 bod 1) písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení 
směrnice Rady 89/686/EHS a je výrobkem určeným k posuzování shody dle zákona č. 
90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

Kontrolovaný výrobek je z povahy věci osobní ochranný prostředek kategorie III, a ve smyslu 
přílohy II, bodu 3.10.1. jde o ochranný prostředek dýchacích orgánů k ochraně proti částicím 
dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných 
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (nařízení). 

 

Prodávající, společnost FROS ZPS s.r.o. dále v průběhu kontroly předložila doklad: 

Certifikate no. ICR Polska/M8306220 ze dne 18.3.2020, který vydala zkušebna ICR Polska Co. 
Ltd., ul. Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, notifikace 2703. Posuzovaný výrobek: KN95 
Folding Mask; typ: KN95, KN95-9502. Shoda posuzována dle normy EN 149:2001 + A1:2009 a 
nařízení 2016/425.  

V certifikátu je výrobek označen, jako typ: „KN95, KN95-9502“, ale na výrobku a ani 
v přiložených dokladech k výrobku není uveden typ: „KN95, KN95-9502“. Výrobek nelze 
s certifikátem jednoznačně ztotožnit.  

 

 

4. Bylo kontrolováno 

Předmětem kontroly u společnosti společnost FROS ZPS s.r.o.  byl výrobek „470000 
Respirátor KN95“, který dodala kontrolovaná osoba společnost Motoscoot a.s., IČ: 
00333336, pobočka: Těšínská 1023/29, Opava. 
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Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 jsou povinnosti 
distributora uvedeny v článku 11 odst. 2, kde je uvedeno, že „Před dodáním OOP na trh 
distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a 
návod a informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být OOP dodán 
na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 
3“. 

 V článku čl. 8 odst. 5 je uvedeno, že „Výrobci zajistí, aby bylo na OOP, které uvádějí na 

trh, uvedeno číslo typu či šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich 

identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla 

požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP“. 

 V článku čl. 8 odst. 6 je uvedeno, že „Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na 

obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo 

zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí 

uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v 

jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem“. 

 V článku10 odst. 3 je uvedeno, že „Dovozci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na 

obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo 

zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje 

se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad 

trhem“. 

 Požadované doklady a návod a informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II: 

1.4. Návod a informace výrobce  

S OOP musí být dodán návod obsahující kromě jména a adresy výrobce všechny důležité 
informace o:  

a) pokynech pro skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a dezinfekci. Prostředky 
pro čistění, údržbu a dezinfekci doporučené výrobcem nesmějí mít žádný nepříznivý 
účinek pro OOP nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s příslušnými pokyny;  

b) dosahované účinnosti daného OOP, jak byla stanovena během příslušných technických 
zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany; 31.3.2016 L 81/76 Úřední věstník 
Evropské unie CS 

c) případném příslušenství, které může být s OOP použito, a charakteristikách příslušných 
náhradních dílů;  

d) případných třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho vyplývajících 
limitech užívání;  

e) případném měsíci a roku použitelnosti nebo případné době životnosti OOP nebo 
určitých jeho součástí;  

f) případném typu balení vhodném pro přepravu;  

g) významu všech označení;  

h) riziku, před nímž má OOP chránit;  

i) odkazu na toto nařízení a případně odkazech na další harmonizační právní předpisy 
Unie;  

j) názvu, adrese a identifikačním čísle oznámeného subjektu nebo oznámených subjektů, 
které jsou zapojeny do posuzování shody OOP;  
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k) odkazech na příslušné použité harmonizované normy, včetně dat těchto norem, nebo 
odkazech na jiné použité technické specifikace;  

l) internetové adrese, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě.  

Informace uvedené v písmenech i), j), k) a l) není třeba v návodu dodaném výrobcem 
uvádět, pokud je k OOP přiloženo EU prohlášení o shodě. 

 

 

5. Zjištěné nedostatky 

Kontrolovaná osoba společnost Motoscoot a.s., IČ: 00333336, pobočka: Těšínská 1023/29, 
Opava, dodala fakturou číslo: 20000027 ze dne 3.4.2020 kontrolovaný výrobek „470000 
Respirátor KN95“, v množství 1200 kusů. Výrobek na faktuře označen jako Respirátor 
jednorázový KN95. 

Zjištěné nedostatky výrobku „470000 Respirátor KN95“, který je osobním ochranným 
prostředkem (OOP): 

a) Výrobek nenese označení CE. Toto označení není k výrobku připojeno žádným 

způsobem. 

b) Na výrobku není uvedeno číslo typu či šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek 

umožňující jejich identifikaci, tato informace není uvedena ani na obalu nebo v dokladu 

přiloženém k OOP. 

c) Na OOP, nebo na obalu nebo v dokladu přiloženém není uvedena identifikace výrobce 

(jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a poštovní adresa, na 

níž je lze kontaktovat). 

d) Na OOP, nebo na obalu nebo v dokladu přiloženém není uvedena identifikace dovozce 

(jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a poštovní adresa, na 

níž je lze kontaktovat). 

e) Nejsou k výrobku v předepsaném rozsahu přiloženy požadované doklady a návod a 

informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům 

a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být OOP dodán na trh. 

Chybí informace o: 

 pokynech pro skladování, používání; 

 dosahované účinnosti daného OOP, jak byla stanovena během příslušných 

technických zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany; 31.3.2016 L 81/76 Úřední 

věstník Evropské unie CS; 

 případných třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho 

vyplývajících limitech užívání; 

 riziku, před nímž má OOP chránit; 

 odkazu na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 a 

případně odkazech na další harmonizační právní předpisy Unie; 

 názvu, adrese a identifikačním čísle oznámeného subjektu nebo oznámených subjektů, 

které jsou zapojeny do posuzování shody OOP; 

 odkazech na příslušné použité harmonizované normy, včetně dat těchto norem, nebo 

odkazech na jiné použité technické specifikace; 

 internetové adrese, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě. (K výrobku nebylo 

přiloženo EU prohlášení o shodě). 
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Ve smyslu čl. 21 odst. 3 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 má 
kontrolovaná osoba možnost podat vyjádření ke zjištěnému problému popsanému v tomto 
zápise ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení s tímto kontrolním protokolem před případným 
možným uložením zákazu prodeje. 

Viz uložené opatření. 

 

 

6. Kontrola dokladů 

 

Kontrolovaná osoba v rámci povinností dle ust. §10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (Kontrolní řád), je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit 
kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu 
potřebnou součinnost. 

- Kontrolovaná osoba společnost Motoscoot a.s. na výrobek „470000 Respirátor KN95“ 

(Respirátor jednorázový KN95), který dodala na trh, předloží nabývací doklady za 

účelem zjištění původu zboží a EU Prohlášení o shodě vydané výrobcem v rozsahu 

přílohy IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.  

- aktuální stav skladových zásob výrobku určeného k distribuci ke dni seznámení s tím 

dokumentem,  

- doklad/výpis ze skladové evidence prokazující první uvedení/dodání výrobku na trh od 

data jeho nabytí/dovozu/výroby a následně nejméně 30% dokladů/skladovou evidenci z 

celkového obratu/prodeje výrobku prokazujícího jeho dodání na trh z dané 

nabyté/dovozové/výrobní šarže do dnešního data,  

- písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.  

Viz uložené opatření. 
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Přijatá opatření 

 

1. Kontrolované osobě se ukládá ve smyslu ust. § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., 

aby u výrobku „470000 Respirátor KN95“ (Respirátor jednorázový KN95) odstranila 

zjištěné nedostatky uvedené v bodě 5, jejich příčiny a škodlivé následky, nebo aby k jejich 

odstranění neprodleně provedla nezbytná opatření k nápravě. 

 

2. Kontrolované osobě se ukládá ve smyslu ust. § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (Kontrolní řád), ve věci výrobku „470000 Respirátor KN95“ (Respirátor 

jednorázový KN95), předložit: 

- nabývací doklady (čitelné kopie) za účelem zjištění původu zboží, 

- EU Prohlášení o shodě vydané výrobcem v rozsahu přílohy IX nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/425.  

Dle § 8 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vyžaduji od kontrolované 
osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly, a aby sdělila/poskytla: 

- aktuální stav skladových zásob výrobku určeného k distribuci ke dni seznámení s tím 

dokumentem,  

- doklad/výpis ze skladové evidence prokazující první uvedení/dodání výrobku na trh od 

data jeho nabytí/dovozu/výroby a následně nejméně 30% dokladů/skladovou evidenci z 

celkového obratu/prodeje výrobku prokazujícího jeho dodání na trh z dané 

nabyté/dovozové/výrobní šarže do dnešního data,  

- písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.  

Doklady předložte na Českou obchodní inspekci, inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský, 
Krapkova 1159/3, Olomouc, email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch, fax 
296 366 236 s uvedením pro Ing. V. Hucla. 

 
Upozornění: „Dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je kontrolovaná osoba povinna vytvořit 
podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k 
tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou. V případě, že kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) dopustí se ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) téhož zákona přestupku, za 
který ředitel inspektorátu České obchodní inspekce uloží kontrolované osobě pokutu do výše 500 000,- Kč“. 

 

Stanovená lhůta: do 10-ti pracovních dnů ode dne seznámení s tímto  úředním 
záznamem. 
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