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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 29. 7. 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů evidovaná č.j. ČOI 95460/16/0100, v níž požadujete:
1. Kopie pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikty podle § 20
zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,
spočívající v porušení povinnosti podle § 9 odst. 1 téhož zákona, včetně kopií
případných rozhodnutí o opravném prostředku; v tomto bodě požaduji rozhodnutí,
která nabyla právní moci ode dne 11. listopadu 2015 do dne podání této žádosti.
2. Informaci, zda některé z rozhodnutí sub (1) bylo napadeno správní žalobou (je-li to
známo) a, pokud ano, údaj o soudu, před kterým je řízení o správní žalobě vedeno a
spisovou značku takového řízení, pokud je známa.
Upřednostňujete poskytnutí předmětných informací ve smyslu § 4 odst. 5 citovaného zákona
v elektronické podobě.
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:
ad 1. Kopie pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt podle § 20
zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,
spočívající v porušení povinnosti podle § 9 odst. 1 téhož zákona, včetně kopií
případných rozhodnutí o opravném prostředku; v tomto bodě požaduji rozhodnutí,
která nabyla právní moci ode dne 11. listopadu 2015 do dne podání této žádosti.
Rozhodnutí, která nabyla právní moci od 11. listopadu 2015 do dne přijetí Vaší žádosti tj. do
29. července 2016 Vám v příloze zasíláme v anonymizované podobě.
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ad 2. Informaci, zda některé z rozhodnutí sub (1) bylo napadeno správní žalobou (je-li
to známo) a, pokud ano, údaj o soudu, před kterým je řízení o správní žalobě vedeno a
spisovou značku takového řízení, pokud je známa.
Žádné z poskytnutých rozhodnutí nebylo do dne přijetí Vaší žádosti napadeno správní
žalobou.

S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce

Přílohy:
Příkaz čj. ČOI 84952/16/2400 - Fair Credit International, SE
Příkaz čj. ČOI 123845/15/3100/P 1106/Vit – JET Money, s.r.o.
Příkaz čj. 74587/16/4000 – Komasore, s.r.o.

