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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 16. 2. 2017  doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, čj. ČOI 24607/17/0100, v níž požadujete:

1) Zda podléhá kontrole či dozoru ČOI podnikající právnický subjekt územně 
samosprávný celek – obec a co lze kontrolovat.

2) Počet kontrol ČOI v letech 2015 a 2016 u podnikatelských právnických subjektů –
obcí. 

Odpověď žádáte zaslat na uvedenou e-mailovou adresu. 

K Vašemu dotazu sdělujeme: 

ad 1) Česká obchodní inspekce ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní 
inspekci kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na 
vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, 
poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních 
právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. 
Pokud by byl podnikajícím právnickým subjektem územně samosprávný celek – obec, 
vykonává Česká obchodní inspekce v rámci své působnosti dozor i u tohoto subjektu, 
z hlediska evidence je však taková kontrola v databázových systémech vedena pouze pod 
obchodním jménem či označením. V databázi jsou tedy zaznamenávány údaje jako - IČ, 
název subjektu, sídlo, zdali se jedná o právnickou či fyzickou podnikající osobu,  místo 
kontroly, datum kontroly atd.. Podle těchto kritérií  lze pak vyhledávat a třídit informace o 
provedených kontrolách. Kritériem pro vyhledávání v databázových systémech ČOI tedy 
nemůže být obecně zadaný název podnikající právnický subjekt územně samosprávný celek 
– obec. 



Pravomoci ke kontrole jsou pak České obchodní inspekci dány především zákonem č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a 
mnoha dalšími právními předpisy, které vymezují rozsah její činnosti a dozorové působnosti. 

ad 2) V databázových systémech České obchodní inspekce jsou evidovány podnikající 
subjekty bez rozlišení, zdali se jedná o podnikající právnický subjekt územně 
samosprávného celku – obce. Tuto informaci ČOI v rámci statistického zpracování počtu 
kontrol, jejich zaměření a výsledků nepotřebuje a ani nemá zákonnou povinnost 
shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře. 
Vzhledem k tomu, že v databázovém systému není nastaveno kritérium pro vyhledávání 
informací vztahujících se ke skutečnosti, zdali kontrolovaný podnikatelský subjekt je územně 
samosprávný celek – obec, nelze ani z tohoto systému získat informaci v požadované  
struktuře, tedy počty kontrol ČOI v letech 2015 a 2016 u podnikatelských právnických 
subjektů – obcí. 

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje požadovanou informací a ani nemá 
zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře, 
je v této části žádost o informace odmítnuta. 
Viz rozhodnutí o odmítnutí žádosti čj. ČOI 30918/17/0100, které je přílohou tohoto dopisu. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 

Příloha: 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti čj. ČOI 30918/17/0100



ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
ústřední inspektorát                    Štěpánská 15, Praha 2                     PSČ 120 00 

Sp. zn.: 24607/17/0100          V Praze dne: 3.03.2017

čj. ČOI: 30918/17/0100

R O Z H O D N U T Í
                                                                                             

           Ústřední inspektorát České obchodní inspekce 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 „ZSPI“) rozhodl o žádosti ze dne 16. 2. 2017, ve které žadatel 
xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx. x. xxxx, xxxx xxxxxxx x, xxx xx xxxxxx,  žádá o poskytnutí 
následujících informací:

3) Zda podléhá kontrole či dozoru ČOI podnikající právnický subjekt územně 
samosprávný celek – obec a co lze kontrolovat.

4) Počet kontrol ČOI v letech 2015 a 2016 u podnikatelských právnických subjektů –
obcí. 

takto:

Podle ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 ZSPI se žádost odmítá, 
a to pokud jde o bod č. 2) této žádosti v rozsahu neposkytnutí informace o počtu 
kontrol ČOI v letech 2015  a 2016 u podnikatelských právnických subjektů - obcí 

Odůvodnění

Dne 16. 2. 2017 byla České obchodní inspekci doručena žádost xxxx xxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxxx xx. x. xxxx, xxxxx xxxxxxx x, xxx xx xxxxxx, ve které žadatel žádá o poskytnutí 
informací uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Ústřední inspektorát ČOI – povinný 
subjekt ve smyslu ZSPI, výše specifikovanou žádost v bodě 2) odmítá, a to s poukazem na 
ust. § 2 odst. 4 a ust. § 3 odst. 3 ZSPI.      

Ust. § 15 odst. 1 stanoví: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti 
(dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží“. 

Ust. § 2 odst. 4 ZSPI stanoví: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.



Ust. § 3 odst. 3 ZSPI stanoví: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah 
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

K možnostem poskytnutí jednotlivých žadatelem požadovaných informací se povinný 
subjekt vyjadřuje následovně:

1) Informace k tomuto bodu žádosti byly žadateli poskytnuty v dopise čj. ČOI  
24669/17/010, jehož přílohou je toto rozhodnutí.

2) V této části je žádost o poskytnutí informací odmítnuta. Česká obchodní inspekce 
příslušné informace ve struktuře požadované žadatelem nevytváří, nemá je tedy ani 
k dispozici. Zároveň nemá ani ze zákona povinnost shromažďovat, případně 
uchovávat informace v požadované struktuře. Proto v souladu s ust. § 2 odst. 4 
zákona o svobodném přístupu k informacím není povinna předmětné informace 
poskytnout.

Ve smyslu dotazu žadatele nemá povinný subjekt požadované informace k dispozici.   
V databázových systémech České obchodní inspekce jsou evidovány podnikající subjekty 
bez rozlišení, zdali se jedná o podnikající právnický subjekt územně samosprávného celku –
obce. Tuto informaci ČOI v rámci statistického zpracování počtu kontrol, jejich zaměření a 
výsledků nepotřebuje a ani nemá zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat 
informace v požadované struktuře.  
Vzhledem k tomu, že v databázovém systému ČOI není nastaveno kritérium pro vyhledávání 
informací vztahujících se ke skutečnosti, zdali kontrolovaný podnikatelský subjekt je územně 
samosprávný celek – obec, nelze ani z tohoto systému získat informaci v požadované  
struktuře, tedy počty kontrol ČOI v letech 2015 a 2016 u podnikatelských právnických 
subjektů – obcí. 

Povinný subjekt dále uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 ZSPI se informací pro účely tohoto 
zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Ve 
smyslu tohoto ustanovení nemá povinný subjekt požadovanou informaci k dispozici. 

Vzhledem k tomu, že požadovaná informace neexistuje, nelze ji v souladu s § 3 odst. 3 ZSPI 
a § 2 odst. 4 ZSPI poskytnout. Informační povinnost se může vztahovat pouze k informacím 
reálně existujícím, neboť informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí 
splnit oba znaky, tedy musí se jednat o „obsah nebo jeho část,“ který je určitým způsobem 
„zaznamenán,“ tj. zachycen tak, aby mohl být kdykoli v identické podobě znovu zjištěn 
/použit, sdělen apod. Zároveň v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 se neposkytují informace 
týkající se dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.     

Česká obchodní inspekce nevypracovává statistiky vztahující se k evidenci počtu kontrol u 
podnikatelských právnických subjektů územně samosprávného celku - obce. Žadatel tedy 
požaduje poskytnutí informací, jež povinný subjekt nevytváří, a tak povinnost poskytovat 
informace se na předmětný bod žádosti v souladu s ust. § 2 odst. 4 ZSPI nevztahuje.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje požadovanou informací a ani nemá 
zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře, 



je v této části v souladu s ust. § 2 odst. 4 a ust, § 3 odst. 3 ZSPI žádost o informace 
odmítnuta. 

Z výše uvedených důvodů proto povinný subjekt rozhodl tak, jak je shora uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím Ústředního inspektorátu České obchodní 
inspekce. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto 
rozhodnutí.

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




