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Česká obchodní inspekce 
Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích 

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice 

Č. j.: ČOI  61785/21/2000/Ži V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2021 
Sp. zn.: ČOI  48117/20/2000 SŘ 0200/21 

 

V EŘEJNÁ VYH LÁŠKA  
Inspektorát České obchodní inspekce Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích 
jako správní orgán věcně příslušný dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní 
inspekci, (dále jen „zákon o České obchodní inspekci“) ve spojení s § 7b odst. 5 téhož zákona a místně 
příslušný dle § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) tímto dle § 66 zákona o odpovědnosti za přestupky 
oznamuje možnost převzít písemnost: 

Oznámení o zahájení řízení č. j. ČOI 61778/21/2000/Ži ve věci uložení ochranného opatření zabrání 
věci s neznámou osobou, která je vlastníkem 16 padělků a 6 nedovolených napodobenin, zajištěných 
Českou obchodní inspekcí dne 27. 2. 2020 mezi 10:45 hod. až 13:00 hod. v prostoru stánku č. 9 v pravé 
části objektu (dle dokumentace pro stavební povolení stánek č. 22) v obchodním středisku tržnice 
„Kravín“, parcelní číslo st. 94/1 ve Strážným, LV 176, konkrétně tři páry obuvi, jedno triko, sedm 
sluchátek, čtyři kabelky, jedna čepice a to s označením adidas, CHANEL, LOUIS VUITTON, MERCEDES 
BENZ, MICHAEL KORS, NIKE, TOMMY HILFIGER a BAETS a šest brusek na nohy, které představují 
neoprávněné užití průmyslového vzoru č. 002171074-0002 (registrace EUIPO) bez souhlasu 
jeho vlastníka společnosti Reckitt Benckiser Health Limited.  

Písemnost je uložena na adrese: Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem 
v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice, 8. patro, č. dv. 814, kde si shora 
uvedená osoba může písemnost vyzvednout každý pracovní den po celou pracovní dobu od 7.30 hodin 
do 16:00 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Martina Střihavková 
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích 
 
elektronicky podepsáno  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  6.5.2021                                                                                   
Sejmuto dne:    21.5.2021 
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