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05. 03. 2018

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
České obchodní inspekci byly dne 5. 1. 2018 doručeny Vaše žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod čj. ČOI 3324/18/3000
a č.j. ČOI 3330/18/3000. V žádosti požadujete informaci o výsledku šetření, které bylo provedeno na
základě Vašeho podnětu u společností POMPO spol. s r.o., AHOLD Czech Republic, a.s., Globus ČR, k.s.,
SPARKYS s.r.o., HM Studio a.s. a ALLTOYS, spol. s r.o.
Přípisy ze dne 15. 1. 2018, č.j. ČOI 4968/18/3000 a č.j. ČOI 4973/18/3000 jste byl vyzván k doplnění
náležitostí této žádosti, ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to
k doplnění Vašeho data narození do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Tyto náležitosti jste do dnešního
dne nedoplnil, přesto jsem se rozhodl poskytnout Vám informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti Vám sděluji následující. Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti POMPO spol.
s r.o. provedena kontrola v provozovně POMPO, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno. O tomto jste byl
informován dopisem č.j. ČOI 120638/17/3000 ze dne 11. 9. 2017. V době kontroly nebyly v nabídce
zjištěny výrobky označené HM STUDIO HRAČKY dovozce HM Studio a.s.
Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti AHOLD Czech republic, a.s. provedena kontrola
v provozovně Albert Hypermarket, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno. V době kontrol nebyl v nabídce zjištěn
výrobek Sliz, EAN 8713219306536, distributor Mikro Trading a.s.
Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti Globus ČR, k.s. provedena kontrola v provozovně
GLOBUS HYPERMARKET Brno, Hradecká 408/40, 621 00 Brno. V době kontroly byly v nabídce zjištěny
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2 druhy výrobků – RC modelů z vašeho podnětu – dron EAN 8590669168699 a auto EAN
8590669171828. Dále byla provedena kontrola u dalších 2 druhů RC modelů. V době kontroly nebyly
zjištěny závady ve značení těchto výrobků.
Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti ALLTOYS, spol. s r.o. provedena kontrola v provozovně
BAMBULE, Cimburkova 4, 612 00 Brno. V době kontroly byly v nabídce zjištěny 3 druhy výrobků
označených HM STUDIO HRAČKY dovozce HM Studio a.s., které nebyly opatřeny identifikačními údaji
výrobce v rozporu s ust. § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ust. § 7 odst. 1
nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, za což byla obchodní společnosti
ALLTOYS, spol. s r.o. příkazem uložena pokuta.
Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti SPARKYS s.r.o. provedena kontrola v provozovně
SPARKYS, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno. O tomto jste byl informován dopisem č.j. ČOI 120638/17/3000
ze dne 11. 9. 2017. V době kontroly byly v nabídce zjištěny 4 druhy výrobků označených HM STUDIO
HRAČKY dovozce HM Studio a.s., které nebyly opatřeny identifikačními údaji výrobce. V následujících
dnech bude spisový materiál předán právnímu oddělení tohoto inspektorátu a ve věci bude zahájeno
správní řízení. Vzhledem k výše uvedenému nebylo ve věci doposud pravomocně rozhodnuto a
výsledek správního řízení nelze v tuto chvíli předjímat.
Dále na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti HM Studio a.s. provedena kontrola v provozovně
HM STUDIO, Netroufalky 14, 625 00 Brno. O tomto jste byl informován dopisem č.j. ČOI
120638/17/3000 ze dne 11. 9. 2017. V době kontroly byly v nabídce zjištěny 4 druhy výrobků
označených HM STUDIO HRAČKY dovozce HM Studio a.s., které nebyly opatřeny identifikačními údaji
výrobce. V následujících dnech bude spisový materiál předán právnímu oddělení tohoto inspektorátu
a ve věci bude zahájeno správní řízení. Vzhledem k výše uvedenému nebylo ve věci doposud
pravomocně rozhodnuto a výsledek správního řízení nelze v tuto chvíli předjímat.
Doporučuji Vám podat opětovnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím s náležitostmi dle ust. § 14 odst. 2 tohoto zákona č. 106/1999 Sb.,
včetně data Vašeho narození, přibližně koncem měsíce dubna roku 2018.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu
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