
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Čj. Vyřizuje/kl. Praha
106031/22/1000 Mojžíš 23. 8. 2022

dopisem ze dne 17. 8. 2022, evidovaným Inspektorátem ČOI pro kraj Středočeský a Hl. m. Praha,
(dále jen „inspektorát“), pod č. j. 104061/22 jste požádal na základě zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací:

a) komu byla doručena zásilka, kterou jsem objednal a zaplatil přes čínský eshop AliExpress dne
19.11.2021. Jedná se o 2 zemědělské stroje, které přepravovala do ČR společnost se
sídlem Dodavatelem strojů byla čínská firma

která zajišťovala a hradila přepravu do Prahy.

b) na základě čeho mi vystavila 29.3.2022 fakturu za skladování zásilky a dopravu.
Jednak mi není jasné, proč faktura je vystavena v Eurech a proč je uváděna v angličtině. Jde o to, že u
nás je úředním jazykem čeština, firma je registrována živnostenským úřadem v ČR K fakturám nebyl
ani žádný český vysvětlující text. Fakturovaná částka je s DPH 22% a odváděna do zahraničí. Dopravce
na faktuře uvádí sídlo ve Slovinsku, přičemž mateřská firma sídlí v Itálii, ale registrace v ČR je na

Na žádné úhradě skladování ani platbě za dopravu jsem s dodavatelem ani
dopravcem domluven nebyl. Přepravu měl zaplatit dodavatel. Další věcí je skutečnost, že o dovezení
zásilky do ČR jsem informován až 28.3.2022, kdy mi je doručeno „avizo“ o zásilce. Proč mám platit 42
dní skladování? Žádné údaje o přepravě předem jsem neměl – logistika nefungovala. O zásilce jsem
vyrozuměn až 28.3. a následující den mi je fakturováno skladování za 42 dní ?

c) žádám o sdělení kdo kontroluje finanční transakce firmy
nebo zda-li nikdo neřeší, co a komu účtuje, co inkasuje.

K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:

Vámi požadované informace Vám nemůžeme poskytnout, neboť v dané chvíli jimi nedisponujeme.
Pro upřesnění uvádíme, že dosud nebyla ukončena kontrola na základě Vašeho podnětu. Po jejím
ukončení budete standardně informován o jejím výsledku.

S pozdravem
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