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………. ČOI 142734/16/O100 ČOI 146647/16/O100 16.11.2016

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 1. 11. 2016  doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
ZSPI), ve znění pozdějších předpisů, evidovaná  pod č.j. ČOI 142734/16/0100, v níž 
požadujete informace ohledně Vašeho podnětu na CK Exim Tours, kdy jste od České 
obchodní inspekce na základě předchozí žádosti podle ZSPI obdržel kopii rozhodnutí čj. ČOI 
57322/13/0100/1000/12/13/Hl/Št, ve kterém je uvedeno, že CK Exim Tours byla uložena 
pokuta 65 000, - Kč a jelikož ji CK Exim Tours v zákonné lhůtě neuhradila, byla postoupena 
příslušnému celnímu úřadu k vymáhání. Váš předešlý dotaz měl Sp. zn. ČOI 50663/14/0100 
a čj. ČOI 50960/14/0100. V žádosti požadujete následující informace: 

„1. Byla tato pokuta celním úřadem vymožena a vaše pohledávka vůči CK Exim Tours 
uspokojena. 

2. Napadla Exim Tours výše popsané rozhodnutí u soudu, jestliže ano, tak s jakým 
výsledkem. 

3. Je tento podnět, který jsem podával na CK Exim Tours z vaší strany zcela ukončen.“

K Vaší žádosti sdělujeme: 

ad 1. Od 1.1.2006 převzala Celní správa ČR kompetenci k vybírání a vymáhání většiny 
pokut, poplatků a odvodů uložených jinými správními orgány. Jedná se o tzv. „dělenou 
správou“. A tak i pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. 
Vymáhání nezaplacených sankcí je plně v kompetenci příslušných celních úřadů, které 
neposkytují úřadům zpětně informace o tom, zdali postoupené pokuty byly vymoženy či 
nikoli, ani v jakém rozsahu postoupené sankce vymůžou.



ad 2. 
Rozhodnutí čj. ČOI 57322/13/0100/1000/12/13Hl/Št nenapadla CK Exim Tours žalobou.

ad. 3. 
Řízení ve věci vašeho podnětu podaného na CK Exim Tours bylo ze strany ČOI ukončeno 
vydáním výše uvedeného rozhodnutí, které Vám bylo poskytnuto jako příloha dopisu čj. ČOI 
50960/14/0100. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




