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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
o možnosti převzít písemnost  

 
 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích České obchodní 
inspekce jako příslušný kontrolní orgán podle § 23 odst. 1 zákona č. 6341992 Sb., o ochraně 
spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon č. 634/1992 Sb.“) k vedení kontroly zahájené 
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole dne 24. 9. 2020 
doručením Oznámení o zahájení kontroly a výzvou k součinnosti č.j. ČOI 119441/20/2000 se 
společností Turbado.EU LTD, Level 5, Valley Road 115A, Birkirkara BKR 9024, Malta,  
  

oznamuje 
možnost převzít písemnost: 
Protokol o kontrole pod č.j. ČOI 99645/21/2000 ze dne 2. 8. 2021  
 

Písemnost se vztahuje ke kontrole zahájené na základě oprávnění ust. § 5 odst. 1 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve smyslu ust. § 5 odst. 2 písm. b) 
téhož zákona ve svěřené působnosti České obchodní inspekce, inspektorátu Jihočeský a 
Vysočina dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a to 
kontrole dodržování povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na 
základě spotřebitelského podání.  
Předmětná kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly a výzvy 
k součinnosti č.j. ČOI 119441/20/2000 ze dne 14. 9. 2020. Toto oznámení společnost 
Turbado.EU LTD, Level 5, Valley Road 115A, Birkirkara BKR 9024, Malta převzala, přičemž 
bylo konstatováno řádné doručení.  
Vzhledem k absenci reakce na výzvu kontrolního orgánu obsaženou ve výše citovaném 
Oznámení byla kontrolované osobě pod č.j. ČOI 160450/20/2000 ze dne 2. 2. 2021 zaslána 
Opětovná výzva k součinnosti. Opětovnou výzvu k součinnosti se kontrolované osobě již 
nepodařilo řádně doručit, neboť z poznámky maltského držitele poštovní licence je zřejmé, 
že došlo k odmítnutí převzetí („Refused“), což nelze považovat za splnění podmínky dle ust. 
§ 24 odst. 1 správního řádu. Na základě této skutečnosti, tj. že se prokazatelně nedaří 
doručovat do ciziny, byl kontrolované osobě ustanoven usnesením č.j. ČOI 72184/21/2000 
ze dne 31.5.2021 opatrovník, doručení veřejnou vyhláškou vykázáno ke dni 15. 6. 2021. 
S ohledem na absenci reakce kontrolované osoby na opakované výzvy přistoupil kontrolní 
orgán k ukončení kontroly, jak je zaznamenáno v protokolu o kontrole č.j. ČOI 
99645/21/2000 ze dne 2. 8. 2021. Protokol o kontrole je rovněž doručován v návaznosti na 
ust. § 22 správního řádu v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu touto vyhláškou 
vzhledem k tomu, že se jedná o osobu, které se prokazatelně nedaří doručovat do ciziny.  
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 společnost Turbado.EU LTD, Level 5, Valley Road 115A, 
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Birkirkara BKR 9024, Malta může písemnost vyzvednout, a to každý pracovní den v provozní 
době od 7.30 hod. do 15:00 hod. 
 
 
 
 
 
 __________________ 

Mgr. Martina Střihavková 
ředitelka inspektorátu 
České obchodní inspekce 
inspektorát Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích 
 
 
 
 

 
 

Vyvěšeno dne:               9. 8. 2021                                                                      
Sejmuto dne:               24. 8. 2021 
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