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Krapkova 3, 779 00 Olomouc

________________________________________________________________

xxxx. xxxxx xxxxx
Zdravotnické elektrické přístrojeXxxxxxx

xxxxxxxx xxx/xx

xxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxx: xxxxxxxx

Vaše zn.     SpZn.         Čj.      Vyřizuje/kl.          Olomouc

ČOI 144898/16/3100 ČOI  23007/17/3100 Mgr. Vitoul 14. 2. 2017

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Xxxxx xxxx,

dne 9. 2. 2017 byla zdejšímu inspektorátu doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
106/1999 Sb.“), evidovaná pod čj. ČOI 20921/17/4000 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete
sdělit níže uvedené informace: 

1) Zda bylo ukončeno řízení vedené Vaším inspektorátem pod sp. Zn. 
ČO144898/16/3100, jež bylo zahájeno z moci úřední na základě podnětu mého klienta 
(žadatele) vůči společnosti xxxxxxxxxx xx spol. s.r.o., xxxxxxxxxxx xx/xx, xxxxxx, xx
xxxxxxx (Postoupeno z ČOI – Inspektorátu Ústeckého a Libereckého).

2) Jestliže bylo výše uvedené řízení ukončeno, žádám tímto o poskytnutí pravomocného 
rozhodnutí ve věci.

3) Žádám dále informaci, zda byly v průběhu řízení odstraněny nedostatky, respektive 
zda společnost xxxxxxxxxx xx spol. s.r.o., xxxxxxxxxxx xx/xx, xxxxxxx, xx xxxxxxx,
dodatečně vystavila potvrzení ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 
Sb., v platném znění, k reklamaci žadatele ze dne 28. 7. 2015, případně jiné doklady 
k reklamacím žadatele.

4) Jestliže společnost xxxxxxxxxxx xx spol. s.r.o., xxxxxxxxxxx xx/xx, xxxxxxx, xx
xxxxxxxx, výše uvedené (uvedená) potvrzení dodatečně v rámci řízení vystavila nebo 
jinak prokazovala splnění svých povinností, pak žádám tímto o poskytnutí tohoto 
(těchto) potvrzení či jiných dokumentů, kterými prokazovala splnění svých povinností.
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K vašim dotazům Vám sdělujeme následující: 

1) Řízení zahájené z moci úřední nebylo doposud ukončeno.

2) Pravomocné rozhodnutí nebylo vydáno, viz bod 1.

3) V průběhu řízení kontrolovaná společnost xxxxxxxxxx xx spol. s r.o., xxxxxxxxxxxx

xx/xx, xxxxxx, xx xxxxxxxx nepředložila žádné další doklady k předmětné reklamaci 

(reklamacím) žadatele, neboť dle sdělení jednatele společnosti veškeré doklady zaslala 

prodávajícímu, tj. společnosti xxxxx-xxxxxxxxx s.r.o., xxxxxxx xxxx/x, xxxx x.

4) Viz bod 3.

S pozdravem

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu




