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Odmítnutí vyřízení podnětu P154583/21/1000
Vážení,
dne 25. 1. 2022 jsem byl informován o vyřízení podnětu ozn. P154583/21/1000. Vyřízení
podnětu odmítám z důvodu rozporu se zákony ČR. Na základě pochybení práce úředníka
ČOI jsem nucen dále podat stížnost na postup ČOI a to Ministerstvu průmyslu a obchodu
ČR, jakožto nadřízenému orgánu.

Odůvodnění
Předmětem mého podnětu je soustavné porušování ust. § 1829 odst. 1 a dále ust. § 1818
zákona č. 89/2012 Sb. společností Smarty, jak je uvedeno v mé původní stížnosti. Stížnost má
obecný charakter a upozorňuje na nekalé obchodní praktiky podnikatele vůči všem
spotřebitelům. Podnikatel ve své odpovědi ČOI neobhájil nekalou obchodní činnost, a naopak
poskytl vysvětlení, které je ve zjevném rozporu s platnými zákony ČR.
Takto laicky vyřešený podnět jsem se rozhodl dále medializovat s cílem vysvětlit veřejnosti,
úředníkům a podnikatelům, v čem spočívá nekalá obchodní činnost popsaná v mém podnětu.
Na webové stránce https://www.miroslavholec.cz/blog/cto-macbook-nekale-praktiky
naleznete materiály, které jsou nedílnou součástí tohoto podnětu.

Jako součást řešení mého podnětu jsem se rozhodl oslovit specialisty a advokátní kanceláře,
které mému podnětu přiznávají oporu v zákoně. Věřím, že mnou vynaložené úsilí, které nebyl
schopen vynaložit úředník ČOI, vám pomůže učinit správné rozhodnutí v souladu se zákony
ČR.
Z důvodu vážného pochybení vašeho úřadu dále postoupím tento podnět jako stížnost
k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Žádost o opakované prošetření podnětu P154583/21/1000
Žádám tímto o opakované prošetření stížnosti a dále též o potvrzení řešení této žádosti a o
sdělení výsledku šetření, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Důrazně žádám, aby bylo prošetření provedeno svědomitě a s ohledem na
platné zákony ČR. Nedílnou součástí této žádosti o opakované prošetření podnětu je příloha
(webová stránka), URL: https://www.miroslavholec.cz/blog/cto-macbook-nekale-praktiky

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů.
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