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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxxx,

České obchodní inspekci Inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně (dále jen ČOI)

byla dne 9. 7. 2018 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 

88510/18/3000 (dále jen „Žádost“), v níž jste požadoval zaslání informací o průběhu řízení spojeného 

s prodejem mobilního telefonu zn. SAMSUNG S6 EDGE výr. č. 357942061658763 obchodní společností 

DAILY TRADE s.r.o., IČ: 052 755 71.

Dne 21. 5. 2018 byla ČOI doručena od Policie ČR písemnost, ve která uvádí, že s výše uvedenou 

obchodní společností je vedeno šetření pro podezření z přestupku proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. 

a), bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., a to na základě Vašeho oznámení. V závěru písemnosti pak ČOI

sděluje, že je dáno důvodné podezření, že předmět nebyl povinně posouzen před uvedením na trh 

Evropského hospodářského prostoru a nesplňuje tak legislativní požadavky EU.

K Vašemu podání Vám sděluji následující:

ČOI byl od 28. 5. do 29. 6. 2018 několikrát proveden pokus o objednání výše uvedeného mobilního 

telefonu na internetových stránkách www.mobilus.cz, které provozuje obchodní společnost DAILY 

TRADE s.r.o. Předmětný mobilní telefon nebylo možné na internetových stránkách objednat z důvodu 

pozastavení přijímání objednávek, o čemž byl spotřebitel na stránkách informován. Z tohoto důvodu 

nebylo možné danou věc prošetřit. 

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu 




