
Zpráva za rok 2007 
 
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je České obchodní inspekci 
jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti 
poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:  
 
a/ počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  
b/ počet podaných odvolání proti rozhodnutí  
c/ opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a 
to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 
d/ výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
e/ počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 
f/ další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. 
Zpráva hodnotí stav v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v působnosti 
České obchodní inspekce za období od 1.1. do 31.12.2007. 

 
ČÁST 1 
Charakteristika organizace - název, sídlo  
Příslušné Inspektoráty ČOI – název, sídlo 
Charakteristika organizace 
 
název, sídlo, právní forma, IČ : 
název : ČR – Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát 
adresa : Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
telefon, e-mail : 296 366 360, coi@coi.cz 
právní forma : organizační složka státu 
IČO : 00020869 
DIČ : CZ00020869 
Příslušné Inspektoráty ČOI 
 
název, sídlo : 
Inspektorát Středočeský a hl. m. Praha se sídlem v Praze  
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích  
Nám. Mikuláše z Husi 38, 390 00 Tábor 
Inspektorát Jihočeský a Vysočina pracoviště v Táboře a Jihlavě 
Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice  
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni 
Houškova 33, 308 57 Plzeň 
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský pracoviště v Karlových Varech 
Drahomířino nábř. 197/16, 360 09 Karlovy Vary 
Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Liberci  
nám. Dr. E. Beneše584/24, 460 31 Liberec 
Inspektorát Ústecký a Liberecký pracoviště v Ústí n Labem  
Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí n/L  
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové 
Balbínova 821, 500 03 Hradec Králové 
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický pracoviště v Pardubicích  
Zámecká 21, 530 02 Pardubice  
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně 
Tř. Tomáše Bati 853/7, 762 52 Zlín 
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský pracoviště ve Zlíně  
Tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno 
Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě  
Provozní 1, 722 00 Ostrava – Třebovice 
Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký pracoviště v Olomouci 
Masarykova tř. 50 p.p. 73, 772 11 Olomouc 
 



ČÁST 2 - souhrn 
. 
a/ počet podaných žádostí: 
v roce 2007 od 1.1. do 31.12. byly doručeny na Českou obchodní inspekci 3 /tři/ žádosti  
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to 
písemnou či elektronickou formou. Bylo vyhověno 2 žádostem a to písemně, na 1 žádost bylo vydáno 
rozhodnutí o částečném zamítnutí. 
b/ počet podaných odvolání: 
na vydané rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti na základě Ustanovení § 15 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., cit: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti…, s výjimkou 
případů, kdy se žádost odloží“, bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
c/ opis podstatných částí každého rozsudku: 
žádný nebyl vydán. 
d/ výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 
v roce 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
e/ počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 
v roce 2007 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.  
f/ další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
Na stránkách České obchodní inspekce jsou dostupné informace, které je subjekt povinen podle 
zákona 106/1999 Sb., zveřejňovat i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Kromě těchto informací 
publikuje ČOI na svých webových stránkách mnoho dalších materiálů, informujících veřejnost o 
působnosti ČOI, jejích kontrolách apod.  
Další způsob zveřejňování informací je prostřednictvím úřední desky ČOI. 
Kromě výše uvedeného Česká obchodní inspekce bezprostředně zodpovídá množství telefonních 
a e-mailových dotazů, na které se informační povinnost podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. 
nevztahuje. 

Na ústředním inspektorátu a všech inspektorátech ČOI je plněna povinnost vyplývající z uvedeného 
zákona, u vchodu do prostor ČOI a též na webových stránkách ČOI jsou zveřejněny základní 
informace o ČOI a další potřebné údaje, jejichž obsah je uveden v ust. § 5 zákona č. 106/1999 Sb.  
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Středočeský a 
hl. m. Praha  

0 0 0 - - * 

Jihočeský a 
Vysočina  

0 0 0 - - * 

Plzeňský a 
Karlovarský  

0 0 0 - - * 

Ústecký a 
Liberecký  

0 0 0 - - * 
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* 
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0 0 0 - - * 
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