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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
o možnosti převzít písemnost  

 
 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích České obchodní 
inspekce oznamuje v souladu s ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve 
znění pozdějších změn (dále jen ,,správní řád“), že v souladu s ust. § 32 odst. 2 písm. d) 
správního řádu ustanovil usnesením č.j. ČOI 31408/22/2000 opatrovníka společnosti 
Fede & Amore d.o.o., Šmarska cesta 5d, 6000 Koper, Slovinsko, které se prokazatelně 
nedaří doručovat do ciziny, a to ve věci kontroly 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 147221/21/2000 ze dne 19. 11. 2021. Toto oznámení společnost Fede & 
Amore d.o.o., Šmarska cesta 5d, 6000 Koper, Slovinsko, převzala, přičemž bylo 
konstatováno řádné doručení.  
Následně byl dne 15. 12. 2021 kontrolním orgánem vypracován protokol o kontrole č.j. ČOI 
159554/21/O100 a odeslán kontrolované osobě na adresu sídla. Protokol o kontrole se 
kontrolované osobě již nepodařilo řádně doručit, neboť z poznámky slovinského držitele 
poštovní licence je zřejmé, že nedošlo k převzetí („Unclaimed“), což nelze považovat za 
splnění podmínky dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.     
Této osobě, s níž bylo zahájena kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění se ustanovil opatrovník k zastupování 
práv kontrolované osoby. 
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 osoba, jíž se opatrovník ustanovil, může písemnost vyzvednout, a to 
každý pracovní den v provozní době od 7.30 hod. do 15:00 hod. 
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