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PROTOKOL O KONTROLE 

 

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., 

o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se 

pořizuje následující protokol: 

 

Kontrolovaná osoba: 

Název / Jméno:   TOREX BOHEMIA, s.r.o. 

IČO:   25027727 

Sídlo:   Prosečská 117, Jablonec nad Nisou, 46804 

Název dotčené provozovny, adresa:   www.chytrerousky.cz, Prosečská 117, Jablonec nad Nisou, 46804 

Datum a čas šetření:   26.10.2020 10:00 - 22.12.2020 16:00 
 
 
Za kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Oto Loutchan  číslo průkazu: 003028 

 

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení: 

   Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/425, pravomoc dle § 49 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb., 

   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, 

   Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 1  

První kontrolní úkon:   dne: 26.10.2020 

   §5 odst. 2 c) zák. o kontrole - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení průkazu 

 

kontrolní nákup 

Poslední kontrolní úkon:  dne: 22.12.2020 

   vyhodnocení kontroly 

  

Česká obchodní inspekce 

Inspektorát Ústecký a Liberecký 

Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1 

email: usti@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u, 

tel.: +420 485 244 326 

Identifikační kód 

252010260302806 
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Kontrolní zjištění 

Tento protokol o kontrole je sepisován dne 22.12.2020 jako závěrečný dokument z provedené 

kontroly. Kontrolován je internetový obchod www.chytrerousky.cz , který provozuje společnost 

TOREX BOHEMIA. s.r.o. Předmětem kontroly je plnění informačních povinností při prodeji a 

kontrola zakoupeného výrobku – respirátoru FFP2 -  

 

Kontrola OOP je provedena dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších předpisů, osobní ochranné prostředky 
(dále jen „OOP“),  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních 
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 896/86EHS (dále jen „nařízení“). 
 
Bylo kontrolováno:  
 

1) Vyhodnocení kontrolní objednávky,  
2) Kontrola obchodních podmínek 
3) Kontrola výrobku – respirátor FFP2 
 

Bylo zjištěno: 

1) Vyhodnocení kontrolní objednávky 

Dne 26.10.2020 byl sepsán úřední záznam, jehož účelem bylo provedení a zadokumentování 
kontrolního nákupu a obchodních podmínek. Předmětem kontroly je internetový obchod 
www.chytrerousky.cz, Prosečská 117,Jablonec nad Nisou, který provozuje společnost TOREX 
Bohemia s.r.o. 

 
Při provedení kontrolního nákupu byly provedeny a zadokumentovány tyto kontrolní úkony: 
 
Byly zadokumentovány jednotlivé sekce internetového obchodu: 

 Obchodní podmínky 

 Nabídková stránka výrobku 

 Kontrolní objednávka 
 
V rámci kontroly byl z výrobků nabízených v eshopu proveden kontrolní nákup, který byl účtován 
částkou 502 Kč a obsahoval: 
 

Položka 

Cena 
Rozdíl 
celkem 

Deklarováno Účtováno Rozdíl 

Respirátor FFP2 GOOD MASK 390,00 390,00 0,00  

zásilkovna 73,00 73,00 0,00  

dobírka 39,00 39,00 0,00  

Celkem 502,00 502,00 0,00 0,00 

 
 
Výrobek byl vložen do košíku, byl vybrán způsob dopravy zásilkovna v ceně 73 Kč a dobírka 39 

Kč. Celková cena objednávky včetně nákladů na dodání byla účtována 502 Kč. Byly vyplněny 

kontaktní údaje a objednávka byla odeslána. Na emailovou adresu bylo následně doručeno 

http://www.chytrerousky.cz/
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potvrzení o přijetí objednávky. Celý průběh objednávky je dokumentován v příloze. Objednávka 

byla provedena na jméno Oto Loutchan. Výrobek byl deklarován ihned k odeslání.  

Objednávka byla přijata a dne 29.10.2020 byla připravena k vyzvednutí. K vyzvednutí zásilky ze 

zásilkovny došlo dne 4.11.2020, kdy byla uhrazena rovněž cena 502 Kč, kdy účtovaná částka 

odpovídala objednávce.  

Dne 19.11.2020 bylo provedeno rozbalení zásilky za přítomnosti inspektorky Ivany Lukáčové a 

z provedeného rozbalení byla provedena fotodokumentace, která je přílohou UZ. 

Výrobek byl doručen v papírové krabici. Po otevření obálky bylo zjištěno, že bylo zasláno balení 

10ks respirátorů v igelitovém průhledném sáčku. V zásilce byla dále přiložena faktura č. FV01-

112662/2020 ze dne 26.10.2020. Dodavatel TOREX BOHEMIA, s.r.o., Prosečská 117, Jablonec 

nad Nisou, IČ: 25027727. Faktura je  přílohou UZ. 

K výrobku byl v balení dále přiložen již pouze reklamní letáček, který je přílohou UZ. Žádné další 

písemné doklady nebyly u respirátoru v balení přiloženy. 

V souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, bylo 

tímto oznámeno, že provedený nákup výrobků byl proveden jako kontrolní nákup České obchodní 

inspekce, pracoviště Liberec.  

 

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, je 

kontrolovaná osoba následně povinna vrátit zaplacenou cenu, a to bez zbytečného odkladu, 

umožňuje-li to forma prodeje, nebo do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu 

převzala nebo měla možnost jej převzít. 

 

Po provedené kontrole byly zakoupené výrobky zabaleny a vráceny na adresu prodávajícího. 

Uvádíme, že při kontrole značení respirátoru nebyl porušen hygienický obal. 

 

Kontrolovaný výrobek byl jako balík vrácen na adresu prodávajícího, který doložil, že částku 390 

Kč za vrácené zboží dne 8.12.2020 vrátil na účet ČOI, Číslo účtu: 829011/0710, variabilní symbol: 

25027727 

 

Vrácení částky 112 Kč za platbu dopravy a dobírku nebylo požadováno, jedná se o náklady ČOI.  

 

2) Kontrola obchodních podmínek 

 

Kontrolní nákup výrobků z nabídky eshopu byl proveden dne 26.10.2020 a tohoto dne byla i 

uzavřena kupní smlouva na dodání, proto kontrola obchodních podmínek je provedena k tomuto 

dni. Tyto obchodní podmínky a další sekce internetového obchodu byly vytisknuty a jsou v příloze 

UZ. UZ je přílohou č. 1 PoK.  

 

Kontrola byla provedena na základě příkazu ke kontrole internetových obchodů. 

 

Byla provedena kontrola, zda prodávající řádně informuje spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zda řádně informuje o dle zvláštního zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně § 1811 a Oddíl 2 -  Uzavírání smluv distančním 

způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory - § 1820 a následující….. 
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Kontrolou poskytovaných informací požadovaných pro uzavření smlouvy nebo uplatnění práv z ní 

podle zvláštních právních předpisů bylo zjištěno: 

 

 

Prodávající v internetovém obchodě uvádí své obchodní jméno, kontaktní adresu, IČ, a adresu pro 

doručování elektronické pošty: 

Kontrola informací o právu z vadného plnění: 

Informace o právech z vadného plnění dle § 13 zákona o ochraně spotřebitele musí obsahovat 

nejméně tyto údaje: 

 

1. Co lze oprávněně reklamovat (vymezení pojmu vada) § 2161 odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2, § 

2167 písm. b) a § 2170; 

 

2. Kde (respektive u koho) lze reklamaci uplatnit ( § 13 a § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. a § 

2172 občanského zákoníku) 

 

3. Do kdy se tak má stát - § 2165 odst. 1, § 2168, § 1922 odst. 2, § 2113 a § 2166 odst. 1 

občanského zákoníku. 

 

4. Jaký obsah má reklamace mít - § 2106 odst. 2. 

 

5. Jaká práva z vady lze uplatnit - § 2169 odst. 1 až 3, 

 

Kontrola správnosti informací o právu spotřebitele z vadného plnění bylo zjištěno, že  prodávající 

v obchodních podmínkách z výše uvedených informací uvádí rozsah poskytované záruky – 24 

měsíců a dále informaci, kde lze právo z vadného plnění uplatnit. V obchodních podmínkách dále 

uvádí  informace o odpovědnosti za jakost při převzetí a další požadované údaje. Součástí 

reklamačního řádu je rovněž odkaz na vyplnění reklamačního listu. Informace pro spotřebitele 

rovněž obsahují údaj, kde a jakým způsobem reklamaci uplatnit. Prodávající tak řádně informuje o 

právu z vadného plnění, nedostatek nebyl zjištěn. 

 

Seznámení s cenami: 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že u nabízených výrobků je uvedena platná cena, která je 

uvedena bez dalších příplatků.  

 

Rovněž s cenou dopravy byl spotřebitel seznámen v souladu s cenovými předpisy, kdy byly 

uvedeny platné ceny dodání jednotlivých druhů zboží - Spotřebitel je řádně seznámen s cenami 

doručení. 

 

Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů: 

 

V obchodních podmínkách prodávající uvádí informace o právu a podmínkách odstoupení od 

kupní smlouvy, kdy spotřebitele informuje dle nové právní úpravy o právu spotřebitele na 

odstoupení od smlouvy. Součástí informací je rovněž k dispozici formulář na odstoupení od 

smlouvy. Prodávající nad rámec zákona umožní vrácení bez udání důvodu do 30 dnů. Prodávající 



 
 

20.7.2015 

...................................................... 

za ČOI - podpisy 

..................................................... 

osoba přítomná kontrole - podpis 
22.12.2020 

5 

o právu na odstoupení informuje řádně  dle  § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění. 

 

V obchodních podmínkách tak byly požadované informace dle § 1811 a §1820 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

V obchodních podmínkách prodávající rovněž řádně informuje spotřebitele o subjektu a postupu 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele,  v platném znění. 

 

3) Kontrola zakoupeného výrobku- respirátor FFP2 

Kontrola je provedena dle  zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 

jejich dodávání na trh ve znění pozdějších předpisů,  osobní ochranné prostředky (dále jen 

„OOP“),  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných 

prostředcích a o zrušení směrnice Rady 896/86EHS (dále jen „nařízení“). 

Respirátor je výrobek klasifikovaný jako OOP kategorie III (příloha I nařízení) – ochrana dýchacích 
orgánů proti částicím. 
 
Označení zakoupeného výrobku: 
 
Kontrolou značení zaslaných respirátorů bylo zjištěno, že přímo na výrobku nebyly respirátory 

označeny žádnými údaji. Kontrola značení byla provedena přes průhlednou fólii, bez rozbalení. 

Na igelitovém obalu, tedy na celém balení obsahujícím 10ks respirátorů byly uvedeny následující 

údaje: 

Z jedné strany byl nalepen štítek s těmito údaji: 

B1853-1022, Český respirátor normy FFP2- GOOD MASK-KN95, BÍLÝ, datum výroby: 8/2020, 

datum expirace: 8/2025, číslo šarže: CZ – 1278 – 3K, 10 Ks, EAN: 8595036538730, TOREX 

BOHEMIA a označení tříděného odpadu. 

Na druhé straně balení byl nalepen rovněž papírový štítek, kde bylo uvedeno: 

Respirátory FFP2 10 ks, označení eshopu : www.chytrerousky.cz, dále zde bylo uvedeno označení 

CE, dále údaje, že se jedná o jednorázové použití, příjemné a komfortní pro nošení, materiál: 

netkaná látka meltblown, stupeň filtrace věší než 95%, třída ochrany FFP2, vyrobeno v ČR, údaj, 

že distribuci zajišťuje: TOREX BOHEMIA s.r.o., Prosečská 117, Jablonec nad Nisou. Dále byl na 

štítku uveden návod k použití v českém jazyce, dále bylo uvedeno, že se jedná o zdravotnický 

prostředek dle směrnice č. 94/42/EHS a současně osobní ochranný prostředek dle nařízení 

2016/425. Bylo uvedeno, že výrobek je opatřen označením CE  zaručujícím shodu s požadavky 

platných právních předpisů. Prohlášení o shodě naleznete na www.chytrerousky.cz.  

Dokumentace obou štítků je přílohou UZ. 

Provedenou kontrolou na www.chytrerousky.cz byly na nabídkové stránce ke stažení následující 

dokumenty: 

- Zneplatněný certifikát č.VUBP/047/2020 (bez uvedení výrobce a IČ) – příloha UZ 

http://www.chytrerousky.cz/
http://www.chytrerousky.cz/
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- Prohlášení o shodě na dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích  - příloha  

UZ. 

 
Kontrolovaný výrobek nebyl přímo na výrobku označen CE s číslem notifikované osoby, ani 

výrobcem, kdy tyto údaje nebyly uvedeny ani na obalu,  a u výrobku nebylo přiloženo EU 

prohlášení o shodě, ani odkaz, na kterém by bylo prohlášení přístupné – Prohlášení o shodě dle 

zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, které je na stránkách www.chytrerousky.cz 

není dokumentem, který je vyžadován dle nařízení EU 2016/425, kdy EU prohlášení o shodě musí 

být vystaveno výrobcem. 

 

Dále bylo kontrolou dodaného balení po dodání výrobkuzjištěno, že je odlišné od balení, které 

doložil výrobce k provedení certifikace (VUBP/047/2020), a nikde na  balení a výrobku není 

uvedeno typové označení GOOD MASK GM2 a údaj umožňující jednoznačnou identifikaci, rovněž 

i samotný výrobek vykazuje odlišnost v místě nosní svorky, kde tato byla při certifikaci na výrobku 

umístěna shora, ale zakoupené respirátory mají nosní svorku všitou uvnitř. Z tohoto důvodu bylo 

po distributoru požadováno sdělení, zda je zakoupený výrobek skutečně výrobkem GODD MASK 

GM2 nebo se jedná o výrobek jiného výrobce. 

 

Kontrolovaná osoba společnost TOREX BOHEMIA s.r.o. byla následně v úředním záznamu 

sepsaném dne 20.11.2020 ve smyslu § 8 písm. c,f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád) ve znění pozdějších předpisů orgánem dozoru vyzvána, aby ve stanoveném termínu orgánu 

dozoru poskytla následující doklady a vyjádření:  

 

- aktuální stav skladových zásob výrobku z dodané šarže výrobku na trh ke dni seznámení s 

tím dokumentem,  

- sdělila, zda zakoupený výrobek je skutečně výrobkem GOOD MASK GM2 

- doložila technickou dokumentaci -  Certifikát EU Přezkoušení typu vydaného oprávněným 

oznámeným subjektem k výrobku (bez zneplatnění rozmazáním některých údajů) 

- doložila EU Prohlášení o shodě vydané výrobcem v rozsahu přílohy IX nařízení,  

- Případně doložte, zda respirátory byly do EU dovezeny nebo uvedeny na trh na základě 

dočasného povolení 

- poskytla čitelné kopie dokladů prokazující nabytí výrobku. 

 

Úřední záznam byl doručen kontrolované osobě datovou schránkou dne 2.12.2020 a tento den se 

přihlásila odpovědná osoba, tímto dnem je tedy úřední záznam považován za doručený. 

 

Kontrolovaná osoba dne 9.12.2020 na inspektorát ČOI doručila tyto dokumenty:  

 
1) TEST report ze dne 18.11.2020 – na výrobek GOOD MASK GM2 respirátor vydaný společností 
AITEX – Plaza Emilio Sala 1, E -03801, ALCOY,  SPAIN vypracovaný dle EN 149:2001 + A1:2009. 
 
2) Sdělení k žádosti o vyjádření společnosti GOOD MASK s.r.o.  
 
3) Nabývací doklady faktury prokazující dodání výrobku - balení GOOD MASK respirátor FFP2 
GM2 bílý po 10 ks – dodavatel: MASANTA s.r.o., Dolnochlupská 915, Praha 4. Bylo doloženo 9 
faktur v rozmezí od 2.10.2020 – 28.10.2020 – dodáno celkem: 3580 ks balení po 10ks. 
 
4) Osvědčení společnosti GOOD MASK s.r.o., že společnost TOREX BOHEMIA s.r.o. je oficiálním 
distributorem a prodejcem  

http://www.chytrerousky.cz/
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5) Vyjádření společnosti k probíhající kontrole 
 
6) doložení vrácení platby za výrobek – detail platby FIO banka 
 
7) Prohlášení o shodě CE na výrobek Good mask GM2 respirátor FFP2 dle zákona č. 268/2014 
Sb., o zdravotnických prostředcích 
 
8) Protokol o zkoušce č.454/2020 vydaný VUBP na výrobek GOOD MASK GM2 respirátor vydaný 
na základě ČSN EN 149+A1 
 
9) prohlášení výrobce společnosti GOOD MASK s.r.o., že je výrobce balení respirátoru goodmask 
vyrobeného 8/2020, který byl zakoupen jako kontrolní nákup. 
 
10) doložení skladových zásob ke dni 2.12.2020 -  34ks balení  
 
11) Certifikát VUBP 047/2020  ze dne 4.6.2020 na výrobek filtrační polomaska Good mask GM2, 
certifikát  platný do 4.9.2020, kterým se potvrzuje shoda s požadavky normy ČSN EN 
149:2002+A1:2009. 
 
Veškeré výše uvedené dokumenty jsou evidovány pod čj. 165067/20 a jsou přílohou š. 3 PoK. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost TOREX BOHEMIA s.r.o. zaslala veškeré požadované 
doklady a vyjádření, uložené opatření ze dne 20.11.2020 tak bylo splněno. 
 
 
Vyhodnocení kontroly respirátoru FFP2 GOOD MASK GM2: 
 
Z poskytnutých podkladů ke kontrole a provedené kontroly výrobku bylo zjištěno:  

  

Kontrolovaný výrobek GOOD MASK GM2 respirátor FFP2 je stanoveným výrobkem dle nařízení, 

kdy postup posuzování shody je stanoven čl. 19 písm. c) nařízení. Jedná se o osobní ochranný 

prostředek kategorie III, a ve smyslu přílohy II, bodu 3.10.1. nařízení o ochranný prostředek 

dýchacích orgánů k ochraně proti částicím.  

  

Kontrolovaná fyzická osoba vystupuje v postavení distributora výše uvedeného OOP.  

  

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 jsou povinnosti 

distributora uvedeny v článku 11 odst. 2, kde je uvedeno, že „Před dodáním OOP na trh 

distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod 

a informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a 

ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být OOP dodán na trh, a zda 

výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3“.  

 

Na základě zaslaného vyjádření společnosti TOREX BOHEMIA s.r.o. a doloženého prohlášení 

výrobce společnosti GOOD MASK s.r.o., je konstatováno, že kontrolovaný výrobek respirátor 

FFP2- GOOD MASK-KN95 je skutečně respirátor GOOD MASK GM2. Kontrolovaná osoba rovněž 

ve svém vyjádření uvedla, že umístění plíšku na respirátoru je dáno výrobní modifikací, která 

nemění nijak filtrační vlastnosti respirátoru. 
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Na kontrolovaný  respirátor GOOD MASK GM2 společnost TOREX BOHEMIA s.r.o. doložila 

certifikát č. VUBP/047/2020 vydaný  Výzkumným ústavem bezpečnosti práce ze dne 03. 06. 2020 

a vystavený protokol o zkoušce č. 454/2020. Certifikát byl vydán v návaznosti na nouzový stav 

vyhlášený vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS 

CoV-2) a není certifikátem EU přezkoušení typu podle nařízení (EU) 2016/425, modul B. U 

certifikovaného výrobku byly ověřeny pouze vybrané vlastnosti související s jeho ochrannou 

funkcí, na jejichž základě lze konstatovat, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany zdraví a 

bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425. Certifikát 

je platný do 04. 09. 2020.  

 

V DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 403/2020 ze dne 13. 03. 2020 o postupech posuzování shody a 

dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 je v čl. 7 tohoto 

doporučení uvedeno, že „Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické 

prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními 

požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425 nebo s požadavky směrnice 93/42/EHS nebo 

nařízení (EU) 2017/745, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly 

zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh 

Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.“  

Jak vyplývá z výše uvedeného doporučení Evropské komise, pro dodávání OOP na trh není v 

současné době nutné vyžadovat splnění všech formálních požadavků. Vzhledem ke skutečnosti, 

že proces posuzování shody nadále z důvodu činnosti oznámeného subjektu trvá, lze podmínky 

pro uvedení výrobku  GOOD MASK GM2 respirátor FFP2 na trh dle doporučení Komise považovat 

za splněné a to bez ohledu na platnost uvedeného certifikátu.  

  

Česká obchodní inspekce je orgánem dozoru nad uváděním na trh a distribucí osobních 

ochranných prostředků na trhu EU. Výkon dozoru se řídí zejména zák. č.90/2016 Sb., o 

posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích ze 

dne 9. března 2016.  

  

Na základě výše uvedeného bylo Českou obchodní inspekcí umožněno společnosti Good mask 

s.r.o., Balbínova 529/1, Praha 2, IČ: 09112286 (výrobce kontrolovaného výrobku) dodávat výrobek  

GOOD MASK GM2 respirátor FFP2 na trh bez splnění všech formálních požadavků a to do doby 

dokončení posuzování shody oznámeným subjektem.   
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 Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve 

lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu. 

 

 

Přijatá opatření 

Nebylo uloženo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. úřední záznam ze dne 26.10.2020 

2. úřední záznam ze dne 20.11.2020 

3. doložené doklady a vyjádření čj. 165067/20 
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