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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 33, 326 00 Plzeň

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Plzeň

ČOI 128357/16/2200 ČOI  130447/16/2200 JUDr. Novotná 06.10.2016

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni (dále jen 
"inspektorát"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost o poskytnutí 
informace týkající se vyřízení podnětu evidovaného pod sp. zn. ČOI 81869/16/2200, kterou podal 
pan xxxxxx xxxxxx (dále jen "žadatel"), a  

poskytuje
v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona

informaci

Správní orgán potvrzuje, že dne 09.08.2016 obdržel Vaši odpověď k přípisu správního orgánu č.j. 
ČOI 93458/16/2200 ze dne 26.07.2016. Odpověď byla založena do spisu vedeného na základě 
Vašeho podnětu č.j. 81869/16/2200 ze dne 27.06.2016 bez dalšího sledování, a to z toho důvodu, že 
jste uvedl, že jste od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obdržel poštovní poukázku B s přeplatkem 
ve výši 15 329,- Kč, který jste si během července roku 2016 vyzvedl na jedné z poboček České pošty, 
s.p. Tímto považoval správní orgán věc za vyřízenou, když z Vaší odpovědi bylo zřejmé, že xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vyřídilo reklamaci opravou Vyúčtování 
služeb, podle kterého Vám po provedené opravě nákladů na teplo vznikl přeplatek ve výši 15 329,-
Kč namísto původně 13 536,- Kč. Přípis správního orgánu ze dne 26.07.2016, resp. žádost o sdělení, 
zda jste obdržel opravené Vyúčtování služeb za rok 2015, Vám byla zaslána toliko z důvodu ověření 
skutečnosti, že reklamace byla družstvem vyřízena, jak bylo zjištěno kontrolou provedenou 
inspektorátem České obchodní inspekce dne 21.07.2016 v sídle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxx.

              Ing. Jan Ř e z á č
                                                                                                ředitel České obchodní inspekce,
                                                                                              inspektorát Plzeňský a Karlovarský 
                                                                                                            se sídlem v Plzni
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