ldentifikačníkód

česká obchodníinspekce

P|zeňskýa Kar|ovarský
Inspektorát
Houškova661/33'326 00 P|zeň
lD dat.schránkyytqdzSf,pm-coi @coi.cz,
telefon377323596,fax 377 225 284
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PROTOKOL O KONTROLE
řád), zákonemě. 64/1986
V rozsahuoprávněnídanýchzákonemě.255t2o,|2Sb., o kontro|e(kontro|ní
p|atném
znění,by|avykonánakontro|a,
předpisů,
všev
a souvisejících
Sb., o Českéobchodníinšpekci,
protoko|:
z níŽse pořizujenásledující
Kontro|ovanáosoba:
Název/ Jméno:BohumilBí|ek
|Č:87303 103
425,33845
Síd|o:StraŠice
provozovny,
adresa:PalivaStraŠice,areá| býva|ýchvojenských
Název dotčené
kasáren,Strašice

PSČ:33845

Časšetřenína provozovně:10:00- 11:45
Za kontrolníorgán:
Chme|íř
skupiny:TomáŠ
Vedoucíkontro|ní
skupiny:Klára Kodlová
č|enové
Da|ší

2033
ěís|oprůkazu:
průkazu:
238
čís|o

Za kontrolovanouosobu:
funkce:podnikate|

jménoa příjmení:
Bohumi|Bí|ek

datumnar.:23.1.1985

Předmět kontroly:
znění
v p|atném
634i1992Sb.,o ochraněspotřebite|e,
1.ZákonČíslo
znění
v p|atném
inspekci,
obchodní
64/1986Sb.,o České
2, Zákončís|o
podnětěj.56456/1412200
3. Spotřebite|ský
nákup
úkon:kontro|ní
Prvníkontro|ní

dne:21.8.2014

stavu
zjištění
Pos|ednÍkontrolníúkon:ukonČení

dne:21.8.2014

ňíiote .
á.Ár,{í,]ná.t<ó
ďéóo

21.8.2014

fu/w

;;[$i:iilópisv

Kontro|nízjištění:
Před zahájenímkontro|yproved|yinspektořina zák|aděspotřebite|ského
podnětučj.5645611412200
kontro|ní
průkazya oznámili podnikateli
nákup uh|í.Po zap|aceníse inspektořiprokáza|is|uŽebními
panuBílkovizahájenÍkontro|y
podnětem.
a seznámi|ijejse spotřebitelským
provozovnya kontro|ního
Kontro|ou
nákupubylozjištěnonás|edující:
,|.Zákon čís|o634/1992sb.' o ochraně spotřebitele,v platnémznění
a) $ 3 odst. í písm.a) a c). poctivost prodeje
p. Bílkemjim bylosdě|eno,aby naje|iautem
Inspektořiproved|ikontro|ní
nákupuh|í.Podnikate|em
poténa|oŽi|
s v|ekemna automobi|ovou
váhu.Ta by|anásledněvytárovánaa podnikate|
do vlekuuh|í'
Na váze byla uvedenahmotnost270kg.Tato hmotnostby|aúčtována
částkou3'54Kč/kg.
Ce|ková
Částkaěini|a956'-Kč.Kontro|ou
ověřeníhmotnostiasprávnostiúčtování
neby|zjištěn
rozdí|
v neprospěchspotřebite|e.
Uh|íby|ovrácenozpět podnikate|i
oprotičástce956,-Kč.
b) sí2 - seznámeníspotřebiteles cenou
pa|ivformouceníku.Nedostatkyneby|yzjištěny.
Spotřebite|jeseznámens cenouprodávaných
c) $ í6. doklad o zakoupenívýrobků
Dok|ado zakoupeníby|vydánbez poŽádání
a je pří|ohou
č.1 tohotoprotoko|u
o kontro|e.
2. Zákon č.64/í986Sb. o českéobchodnÍinspekce,v platnémznění
Na prodejněse pouŽívánová nájezdováautomobi|ová
váha s p|atnýmúředním
ověřenímz roku2014.
3. Spotřebitelský podnět čj.5645611412200
Spotřebite|
siobjedna|uhlí,kterému bylodovezenoa s|oŽenona místěbyd|iště.
Druhýden se mu
mnoŽsfuí
sloŽeného
uh|ínezdá|oa chtělsi překontro|ovat
v dokladujakémnoŽství
mu by|ododáno.
proto
podnikate|e,
Doklado zakoupenímu a|evystavenneby|,
se obrátilna
zda by mu dokladnevyda|
dodateěně,tomuneby|ovyhověno.
Podnikate|
se k tétozá|eŽitosti
vyjádřil'Že nenípřípustné,
Že by se tatosituacesta|a.Zákazníkase vŽdy
ptají,zda si přejevystavitdoklad.Nevydávajíjej
pouzev případě,Žeho zákazníkodmítne.
Vydání
dok|aduby|oověřenoinspektory
viz bod 1c).K váŽeníuhlípouŽívají
novouváhus p|atným
Úředním
ověřením- ověřenoinspektoryviz. bod2.

ítómnákontro|e

21.8,2014

- podpisy

Proti tomuto kontrolnímu ziištěnímá kontrolovaná osoba podle $ í3 ákona é,.255120{2sb.
právo podat písemnéa zdůvodněnénámitky ve lhůtě{5 dnůode dne doručenítohoto protokolu.
Adresa pro doruěenínámitek:Českáobchodníinspekce,Houškova33, Plzeň 326 00

opatření:
Neby|adnešníkontrolouuloŽena.

Stejnopis protoko|uza kontrolovanouosobu převzal(a)dne:21.8.2014
funkce:podnikatel

jménoa příjmení:
Bohumi|Bí|ek

datumnar.:23.1.1985

Přílohy:{. doklad o zakoupení

21.8.2014

;áčóilňaóisý
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