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ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích

Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice, tel.: 387 722 338-9, ID DS: ujrd2cm

                                                 V Českých Budějovicích: 14. 2. 2017
                                                                                           Č.j. ČOI 22548/17/2000                                                                      

                                                 SpZn. ČOI 20149/17/2000

R O Z H O D N U T Í
O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI

Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích v postavení povinného 
subjektu podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) rozhodl 
o žádosti ze dne 7. 2. 2017, vedené pod č.j. ČOI 20149/17/2000, v níž  žadatel xxx xxxxx
xxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx žádá o poskytnutí následujících informací:

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 – jedná se o zaslání Kopie Příkazu ve 
věci opětovného neoprávněného vybírání poplatku 14 Kč při platbě v hotovosti – viz moje 
podání z konce r. 2016 vůči xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. x x. xxxxxxxxxxxx.

takto:

Žádost o informace se podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím odmítá.

Odůvodnění

Dne 7. 2. 2017 byla České obchodní inspekci/Inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem 
v Českých Budějovicích doručena žádost xxxx xxxxx xxxxxx ze dne 7. 2. 2017 vedená pod 
č.j. ČOI 20149/17/2000 ve které žadatel žádá  o poskytnutí následujících informací:

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 – jedná se o zaslání Kopie Příkazu ve 
věci opětovného neoprávněného vybírání poplatku 14 Kč při platbě v hotovosti – viz moje 
podání z konce r. 2016 vůči xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. x x. xxxxxxxxxxxx.

V případě požadované informace však žadateli nelze vyhovět, a to s ohledem na aktuální 
stav věci. Konkrétně se jedná o skutečnost, že ve věci sice bylo zahájeno správní řízení 
vydáním příkazu ve smyslu ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ale z důvodu 
podání odporu účastníka řízení byl tento příkaz zrušen a správní řízení pokračuje, viz ust. 
§ 150 odst. 3 správního řádu. 

Ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti,
byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
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S ohledem na skutečnost, že příkaz byl zrušen, rozhodl povinný subjekt o odmítnutí Žádosti.

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho 
doručení odvolání k ústřednímu řediteli České obchodní inspekce prostřednictvím 
inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích. Tato lhůta se počítá 
ve smyslu ust. § 40 odst. 1 správního řádu ode dne následujícího po jeho doručení.

Mgr. Martina Střihavková
ředitelka odboru kontroly

a zástupkyně ředitele
České obchodní inspekce

inspektorát Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích




