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Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Ústí n. Labem
ČOI 20584/17/2400 ČOI  33281/17/2400 Černá/14 7. 3. 2017

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

dne 8. 2. 2017 byla správnímu orgánu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů evidována 
pod č. j. 20584/17/2400, v níž požadujete sdělit níže uvedené informace:

1) Zda bylo ukončeno řízení vedené Vaším inspektorátem pod sp. zn. ČOI 102878/16/2400, 
jež bylo zahájeno z moci úřední na základě podnětu mého klienta (žadatele) 
vůči společnosti xxxx-xxxxxxxxx s.r.o., xxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx, 
xx xxxxxx, a na podnět navazujících šetření na adrese prodejny xxxxxxxk,xxxxxxxxx xxx, 
xxx xx xxxxxx, ve dnech 2. 9. a 6. 10. 2016.

2) Jestliže bylo výše uvedené řízení ukončeno, žádám tímto o poskytnutí pravomocného 
rozhodnutí ve věci.

3) Žádám dále o poskytnutí informace, zda byly v průběhu řízení odstraněny nedostatky, 
respektive zda společnost xxxxx-xxxxxxxxx s.r.o., xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xx
xxxxxxx, dodatečně vystavila reklamační listy k reklamacím žadatele ve smyslu 
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ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, případně jiné doklady 
k reklamacím žadatele.

4) Jestliže společnost xxxxx-xxxxxxxx s.r.o., xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx, 
xx xxxxxxxx, výše uvedené reklamační listy dodatečně v rámci řízení vystavila nebo 
jinak prokazovala splnění svých povinností, pak žádám tímto o poskytnutí těchto 
reklamačních listů či jiných dokumentů, kterými prokazovala splnění svých povinností.

K Vašim dotazům sdělujeme následující:

1) Řízení zahájené z moci úřední nebylo doposud ukončeno.
2) Pravomocné rozhodnutí ve věci nebylo vydáno z důvodu neukončení řízení.
3) V současné fázi řízení správní orgán nezjistil, že by kontrolovaná osoba, společnost 

xxxxx-xxxxxxxxx s.r.o., xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dodatečně 
vydala jakékoli doklady týkající se předmětné reklamace. Správní orgán má k dispozici 
pouze doklady, které mu poskytl stěžovatel.

4) Vzhledem k výše uvedenému nelze této žádosti stěžovatele vyhovět.

S pozdravem

Ing. Renata Linhartová, MBA 
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Ústecký a Liberecký 
se sídlem v Ústí nad Labem     




