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

Xxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 11. 3. 2017  doručena Vaše  žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, čj. ČOI 36677/17/0100, v níž požadujete:

…ve spojení s § 80 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zveřejnění informací, které vyplývají 
z nařízení EP a Rady č. 765/2008, čl 18, 

- Odst. 5: Členské státy zavedou, provedou a pravidelně aktualizují programy pro 
dozor nad trhem. Členské státy vypracují buď obecný program pro dozor nad trhem, 
nebo zvláštní programy podle jednotlivých odvětví, v nichž vykonávají dozor nad 
trhem, uvědomí o těchto programech ostatní členské státy a Komisi a zveřejní je 
prostředky elektronické komunikace a, je-li to vhodné, i jinými prostředky. 

- Odst. 6: Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti 
dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za čtyři roky, o 
jejich výsledcích jsou uvědoměny ostatní členské státy a Komise a tyto výsledky se 
zveřejní prostředky elektronické komunikace.

K Vaší žádosti sdělujeme: 
K odst. 5: Česká obchodní inspekce zveřejňuje na svých webových stránkách Plán kontrolní 
činnosti na daný rok, který obsahuje i informace o výkonu dozoru nad trhem podle 
citovaného nařízení, viz
http://www.coi.cz/cz/o-coi/povinne-zverejnovane-informace/plany-kontrolni-cinnosti/
Informace o národním programu dozoru nad trhem jsou předávány rovněž Evropské komisi.



K odst. 6: Výsledky kontrolní činnosti jsou zveřejňovány ve formě vydávaných tiskových 
zpráv, které jsou zveřejňovány na webu ČOI http://www.coi.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/

Souhrnné výsledky jsou prezentovány ve výročních zprávách o činnosti, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách ČOI
http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/

Výroční zpráva o činnosti České obchodní inspekce za rok 2016 je v současné době 
zpracovávána a zveřejněna bude 1. dubna 2017. 
  
S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 




