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

České obchodní inspekci byla dne 22. 2. 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), evidovaná pod
č. j. ČOI 21724/16/0100 v níž požadujete:
1. Zda společnost Český telefonní seznam zaplatila pokutu, která jí byla v daném
správním řízení udělena (s odvoláním na zveřejněnou informaci v tiskové zprávě ČOI
ze dne 25. 7. 2014)
2. Všechny další informace, které je možné podle zákona č. 106/1999 Sb., o tomto
řízení uvést.
Dále uvádíte, že společnost se opakovaně dopouští nekalých praktik a nekalosoutěžního
jednání. Chtěl byste touto cestou zjistit, zda má společnost nějaký majetek a zda tedy má
smysl žalovat ji v civilním soudním řízení.
K Vaší žádosti uvádíme:
ad 1) a ad 2) Uloženou pokutu ve výši 100 000, - Kč společnost Český telefonní seznam
v zákonné lhůtě neuhradila a dne 14. 10. 2014 byla předána místně příslušnému celnímu
úřadu k vymáhání.
Česká obchodní inspekce evidovala v minulosti opakované stížnosti na jednání společnosti
Český telefonní seznam, s. r. o., které však nebylo možné řešit, protože u všech bylo
prokázáno, že listina s nabídkou byla adresována podnikatelům. V těchto případech
nemůže Česká obchodní inspekce z hlediska své zákonné působnosti ve smyslu svých
dozorových pravomocí poskytnout veřejnoprávní ochranu, tak jako je tomu u osob
vystupujících jako spotřebitel.
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Tak jak bylo uvedeno i ve Vámi zmiňované tiskové zprávě ČOI ze dne 25. 7. 2014, v roce
2014 byla společnosti Český telefonní seznam, s. r. o Českou obchodní inspekcí ve
správním řízení uložena pokuta 100 000, - Kč za užití nekalých obchodních praktik vůči
spotřebiteli. Společnost se na dotyčného spotřebitele obrátila v domnění, že se jedná o
podnikatele, ten však v době, kdy obdržel „nabídku“, měl již podnikatelskou činnost
ukončenou.
Vzhledem k faktu, že adresátem byla osoba v postavení spotřebitele a ne podnikatelský
subjekt, mohla Česká obchodní inspekce podnět podaný spotřebitelem řešit.
Česká obchodní inspekce je striktně vázána legislativou a může jako orgán veřejnoprávní
moci konat pouze to, co je jí zákonem výslovně dovoleno, přičemž její pravomoci jsou
směřovány na ochranu spotřebitele (např. zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.).
České obchodní inspekci nepřísluší aktivně zasahovat do sporu soukromoprávního
charakteru, který je odvozen ze soukromoprávního vztahu dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění.
Informace o majetku společnosti Český telefonní seznam nemá Česká obchodní inspekce
k dispozici. Informace o majetkových poměrech podnikajících subjektů by měly být
zveřejňovány ve veřejných registrech, kde by je také mělo být možné vyhledat.
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