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………. ČOI 113156/19/O100 ČOI 116175/19/O100 17.09.2019

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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 4. 9. 2019  doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále ZSPI), evidovaná pod č.j. ČOI 113156/19/0100,  v níž požadujete:

1. Žádost o stanovisko ze strany Českého telekomunikační úřadu
2. Odpověď České obchodní inspekce Českému telekomunikačnímu úřadu, kterou 

obdržel dne 21.8.2019
3. Veškerou dostupnou dokumentaci, kterou má Česká obchodní inspekce k dispozici o 

zařízení s typovým označením S4LHG60G, s výjimkou dokumentace, označenou 
výrobcem jako obchodní tajemství. 

4. Informaci, kdo je výrobcem zařízení s typovým označením S4LHG60G.
5. Kdo je subjektem, který vydal prohlášení o shodě.
6. Jaké jsou závěry kontroly.
7. Zda a kdy informovala Česká obchodní inspekce Český telekomunikační úřad o 

výsledcích a závěrech této kontroly. 
8. Informace a dokumenty, které o této kontrole poslala Česká obchodní inspekce 

Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Dále sdělujete, že nepožadujete informace, které jsou osobními údaji, obchodním tajemstvím 
a dále informace, které nelze zveřejnit ze zákonných důvodů. 

V žádosti dále uvádíte, že informace žádáte jako fyzická osoba, xxx. xxxxx xxxxx, xxx, 
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., a nikoli jako osoba podávající výše zmiňovaný podnět 
v režimu zákona 500/2004 Sb.

Informace žádáte poskytnout v elektronické formě a zaslat emailem na adresu 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx nebo do datové schránky ID: xxxxxxx.



K Vaší žádosti sdělujeme: 

ad 1. Požadovaný dokument je obsahem přílohy č. 1 – čj. ČOI 25598/19/0100

ad 2. Požadovaný dokument je obsahem přílohy č. 2 – čj. ČOI 101153/19/0100

ad 3. Požadovaný dokument je obsahem přílohy č. 3 – Prohlášení o shodě

ad 4. Výrobcem zařízení s typovým označením S4LHG60G je společnost S4net, s.r.o.

ad 5. Zmiňované prohlášení o shodě vydala společnost S4net, s.r.o. 

ad 6. Kontrolovaná osoba v postavení výrobce porušila právní předpisy při uvádění výrobku 
na trh. 

ad 7. Česká obchodní inspekce informovala Český telekomunikační úřad o výsledcích a 
závěrech kontroly dopisem ze dne 16. 8. 2019 (doručen ČTÚ 21. 8. 2019) čj. ČOI 101153 
(viz příloha k dotazu č. 2 žádosti) 

ad 7. Informace a dokumenty, které Česká obchodní inspekce o kontrole poslala Českému 
telekomunikačnímu úřadu jsou obsahem přílohy č. 4 – sp.zn. ČOI 25598/19/0100, přílohy č. 
5 – čj. ČOI 60273/19/0100 a přílohy č. 2 - čj. ČOI 101153/19/0100.

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 

Přílohy: 
č. 1 – čj. ČOI 25598/19/0100
č. 2 – čj. ČOI 101153/19/0100
č. 3 – Prohlášení o shodě
č. 4 – sp.zn. ČOI 25598/19/0100
č. 5 – čj. ČOI 60273/19/0100




