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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
xxxxxx xxxx,
České obchodní inspekci byla dne 29. 7. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZSPI), čj. ČOI 97564/19/0100, v níž požadujete:
„Zda Váš dozorový orgán obdržel v posledních dvou letech podnět, stížnost nebo jiné podání
směřující vůči společnosti BONDSTER Marketplace, s. r. o., U Libeňského pivovaru 63/2,
181 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 03114147, DIČ: CZ03114147.
Pokud ano, pak sdělte, kdy bylo toto podání učiněno, čeho se týkalo a jak bylo vyřízeno (zde
prosím specifikujte kroky, které Váš správní orgán učinil pro prověření daného podání).
Dále sdělte, zda Váš dozorový orgán z úřední povinnosti prováděl kontrolu tohoto subjektu,
pokud ano, pak sdělte kdy, pro jaké podezření a jak byla kontrola ukončena (s jakým
zjištěním).“
K Vaší žádosti sdělujeme:
Na společnost BONDSTER Marketplace, s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 181 00 Praha 8
– Libeň, IČ: 03114147 obdržela Česká obchodní inspekce v uplynulých dvou letech jedno
podání, a to v březnu 2019. Podání se týkalo nabídky na aktuální investice a podatel
konstatuje, že produkty nabízené na internetových stránkách společnosti nejsou aktuální a
že tak podle něj dochází ke klamání spotřebitele.
Podání bylo předáno oddělení kontroly inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha k využití při
kontrolní činnosti a podateli bylo sděleno, že pokud bude zjištěno porušení právních předpisů
spadajících do dozorové činnosti České obchodní inspekce, bude vůči kontrolované osobě
vyvozeno opatření ve správním řízení.
Do doby podání Vaší žádosti není v datových systémech České obchodní inspekce vedena
informace o výsledku případné kontroly či o správním řízení.
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