
*COI0X01DBTHA*
COI0X01DBTHA

Telefon: (+420) 495 057 170 E-mail: hradec@coi.cz ID datové schránky: 43pdzwa

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše zn.. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl Hradec Králové
ČO 71678/20/2700 ČOI 126408/20/2700 Ing. Jongenotter 2020-09-21

Ve věci - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem
v Hradci Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byla dne 11. 09. 2020 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
122399/20/2700 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete:

„1. Jaké veškeré kroky podnikla ČOI k dnešnímu dni za dobu od podání mé stížnosti k dnešnímu dni.
2. Proč ČOI k dnešnímu dni nenařídila úřední odběr vzorku nebezpečného materiálu z filtru?
3. Provedla ČOI kontrolu u výrobce filtrů, zda nejde o systémové selhání výrobce a nejsou ohroženy
životy a zdraví ostatních spotřebitelů jejich výrobků, které nejsou baleny v odpovídajícím hygienickém
prostředí?“

K vašim dotazům Vám sdělujeme následující:

K bodu 1

Dne 22. 6. 2020 byla zaslána paní informace k podání 71768/20/2700, a to
písemností ze dne 18. 6. 2020, že nelze dodržet lhůtu 30 dnů pro vyřízení podání.
Dne 12. 8. 2020 byla zahájena kontrola u distributora v Ústí nad. Orlicí.,
o čemž byl sepsán úřední záznam ID. 272008120086901 ze dne 12. 08. 2020, jehož přílohou
je dokumentace v rozsahu 47 listů příloh. S přihlédnutím k rozsahu přílohové dokumentace
bylo vyhodnocení kontroly uskutečněno na pracovišti ČOI, inspektorát Královéhradecký a
Pardubický v Hradci Králové.
Dne 16. 9. 2020 byla věc postoupena místně příslušnému inspektorátu ČOI k došetření u
dodavatele výrobku (distributor v obchodním řetězci).

K bodu 2

Odběr vzorku dosud nebyl realizován. V současné době probíhá konzultace s metodickým
pracovištěm ÚI ČOI, které je oprávněné jednat v rámci zkušebního procesu s akreditovanými
zkušebnami o zaměření a rozsahu akreditovaných zkoušek. Po obdržení informace
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k požadavkům na počty odebraných vzorků k případným laboratorním zkouškám budou
vzorky výrobků neprodleně odebrány.

K bodu 3

Kontrola společnosti stále probíhá, dosud nebyla ukončena. Po
podrobném prostudování a analýze písemných podkladů zajištěných při zahájení kontroly
byla věc postoupena odavatele
výrobku - společnosti kterým je
inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký.

S pozdravem

Ing. František Švihlík, MBA
ředitel České obchodní inspekce
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové


