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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 12. 9. 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZSPI), evidovaná pod č. j. ČOI 116136/16/0100 a v níž požadujete:

1)Sdělte, v kolika případech byla v roce 2016 zpoplatněna požadovaná informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., Českou obchodní inspekcí. 

2) Sdělte, u kolika různých fyzických osob byla v roce 2016 zpoplatněna v rámci České 
obchodní inspekce požadovaná informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

3)Sdělte, u kolika různých právnických osob byla v roce 2016 zpoplatněna v rámci České 
obchodní inspekce požadovaná informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

4) Sdělte, konkrétní jednotlivé požadované úhrady (výše) za poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016 ze strany České obchodní inspekce. 

5) Sdělte, jaká celková částka byla vyinkasována Českou obchodní inspekcí za poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a to v roce 2014, 2015 a 2016. 

6) Sdělte, zda Česká obchodní inspekce jednotně zapracovala do své kontrolní a 
rozhodovací činnosti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 7. 11. 2014 pod č. 
j. MPO 47958/14/42100.



K Vaší žádosti sdělujeme: 

ad 1) V roce 2016 byla zpoplatněna požadovaná informace podle ZSPI, Českou obchodní 
inspekcí ve 4 případech. 

ad 2) V roce 2016 byla v rámci České obchodní inspekce zpoplatněna požadovaná 
informace podle ZSPI u 3 různých fyzických osob. 

ad 3) V roce 2016 nebyla v rámci České obchodní inspekce zpoplatněna požadovaná 
informace podle ZSPI žádné právnické osobě.

ad 4) Požadované úhrady za poskytnutí informací podle ZSPI  ze strany České obchodní 
inspekce v roce 2016:

1. 1. 015, - Kč
2. 1. 015, - Kč 
3. 3. 248, - Kč 
4. 3. 045, - Kč

ad 5) Celkové částky vyinkasované Českou obchodní inspekcí:
rok 2014 – nebyla inkasována žádná částka 
rok 2015 – 1. 624, - Kč 
rok 2016 – 4. 060, - Kč  

ad 6) Česká obchodní inspekce při své kontrolní a rozhodovací činnosti zohledňuje veškeré 
relevantní skutečnosti a rozhodnutí jiných orgánů veřejné moci.

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 




