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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane,  
 
České obchodní inspekci byla dne 3. 12. 2015  doručena Vaše  žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, v níž pro potřeby vědecké práce a odborné publikační činnosti 
požadujete: 
 

1. „Sdělení počtu skončených kontrol podnikatelů poskytujících nebo 
zprostředkovávajících spotřebitelské úvěry, a to v jednotlivých letech 2005 – 2015. 

 
2. Sdělení počtu udělených sankcí při pochybení v souvislosti s poskytováním nebo 

zprostředkováním spotřebitelského úvěru, a to v jednotlivých letech 2005 – 2015.  
 

3. Sdělení celkové výše udělených sankcí při pochybení v souvislosti s poskytováním 
nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru, a to v jednotlivých letech 2005 – 
2015.  

 
4. Sdělení nejčastějších pochybení, ke kterým podnikateli dochází v souvislosti 

s poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru.“  
 

 

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme:  
  
Odpovědi k otázce č. 1 – č. 3  naleznete v tabulce v příloze č. 1 tohoto dopisu.  Data jsou 
čerpána z databázového systému ČOI a to od roku 2008, kdy byl tento systém spuštěn. Ze 
systémů dříve používaných nelze získat Vámi požadované údaje za rok 2005 a informace o 
počtu pokut a jejich výši nejsou k dispozici ani pro roky 2006, 2007 a 2008. Informace o 
počtu kontrol a zjištění jsou čerpány z Výročních zpráv o činnosti ČOI, které jsou uveřejněny 
na webových stránkách ČOI: 
http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/ 
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Poskytujeme Vám kompletní informace za roky 2009 – 2015 (resp. k 7. 12. 2015), kdy je 
možné veškerá data získat z aktivních datových systémů ČOI, a informace k dotazu č. 4 
Vaší žádosti, které naleznete v tabulce v příloze č. 2 tohoto dopisu.  
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce  
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
příloha č. 1 -  Kontroly, zjištění, sankce – spotřebitelské úvěry 
příloha č. 2 -  Popis porušení – spotřebitelské úvěry 


