
Česká obchodní inspekce Č. j.:   ČOI  52407/17/2400
inspektorát          R 0312/2017/Če-inf  
Ústecký a Liberecký Sp. zn.: ČOI 48267/17/2400
se sídlem v Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 6 V Ústí n/L: 11. 4. 2017

ROZHODNUTÍ
Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
v postavení povinného subjektu podle ust. § 2 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 15 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 31. 3. 2017,
č. j. ČOI 4867/17/2400, v níž žadatel: xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxx. xx. x. xxx, xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxx, kterou zastupoval advokát xxx. Xxx xxxxxr na základě předložené plné 
moci ze dne 5. 1. 2015, požadoval poskytnutí:

1) sdělení, zda a kdy byly předloženy kontrolovanou osobou Daben Kovářská s.r.o., 
nabývací doklady k dřevařským výrobkům za rok 2016, které si vyžádali inspektoři České 
obchodní inspekce při kontrole ze dne 2. 9. 2016 v provozovně kontrolované osoby v ulici 
Tovární 227, obec Kovářská, okres Chomutov, příp. důvod, pro který předloženy nebyly,

2) označení dodavatelů názvem nebo jménem a příjmením a adresou,

3) uvedení informace, pro každého jednotlivého dodavatele, kdy, v jakém množství a jaký 
typ výrobku/suroviny dodal, 

4) souhrnnou informaci o tom, v jakém množství byly v roce 2016 dodány jednotlivé
výrobky/suroviny.

takto:

Žádosti o informace podle ust. § 14 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu 
k informacím se z části vyhovuje a podle ust. § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím se z části odmítá.

Odůvodnění

Dne 2. 9. 2016 inspektoři České obchodní inspekce provedli kontrolu v areálu v Tovární ulici 
v obci Kovářská, okres Chomutov, který provozovala kontrolovaná osoba: Daben Kovářská 
s.r.o., sídlem: Tovární 227, 431 86 Kovářská, IČ: 28708954. Kontrola byla zaměřena mimo 
jiné i na uvádění stavebních výrobků na trh podle nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Inspektoři provedli kontrolní nákup střešních latí, které jsou stanoveným výrobkem podle 
nařízení EP a Rady č. 305/2011. Inspektoři požadovali na základě ustanovení § 7 písm. a) 
zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva na trh a podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie – Nařízení rady EU 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, doložit, kteří obchodníci nebo hospodářské 
subjekty dřevo a dřevařské výrobky dodali. 
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Protože v době kontroly kontrole přítomný prodejce neměl nabývací doklady k dispozici, 
inspektoři v sepsaném úředním záznamu vyzvali kontrolovanou osobu k předložení 
nabývacích dokladů.  

Dne 15. 9. 2016 kontrola pokračovala za přítomnosti jednatele kontrolované osoby Davida 
Beneše. Inspektor sepsal protokol o kontrole, ve kterém kontrolovanou osobu vyzval 
podle § 7 písm. a) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva na trh, k doložení, kteří 
obchodníci nebo hospodářské subjekty dřevařské výrobky dodaly (nabývací doklady) za rok 
2016 do 30. 9. 2016.

Kontrolovaná osoba požadované nabývací doklady zaslala dne 19. 9. 2016

Dne 23. 3. 2017 Česká obchodní inspekce obdržela žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
evidovanou pod čj. ČOI 43092/17/O100, ve které xxx. xxxxxx xxxxxxxxx zastoupená xxxx. 
xxxxx xxxxxxx požadovala poskytnutí:

1) veškerých záznamů o kontrole (včetně případné fotodokumentace) provedené Českou 
obchodní inspekcí dne 15. 9. 2016 v areálu v Tovární ulici v obci Kovářská, okres 
Chomutov,

2) podnětu, který vedl Českou obchodní inspekci k provedení této kontroly, a 

3) veškerých rozhodnutí, která Česká obchodní inspekce učinila na základě svých zjištění 
z této kontroly.

Dopisem ze dne 31. 3. 2017 evidovaném pod čj. ČOI 47656/17/2400 Česká obchodní 
inspekce žadateli poskytla kopii úředního záznamu ze dne 2. 9. 2016 a kopii protokolu
o kontrole ze dne 15. 9. 2016, oba vedené pod identifikačním kódem 241609020405401. 

K bodu 2) požadavku žadatele Česká obchodní inspekce sdělovala, že k provedení 

posuzované kontroly nebyl podán žádný podnět, kontrola se uskutečnila v rámci celostátní 

akce na dodržování nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, vyhlášené Ústředním inspektorátem České 

obchodní inspekce.  

K bodu 3) požadavku Česká obchodní inpsekce sdělovala, že v protokolu o kontrole je 

zaznamenáno, že kontrolované osobě byla za zjištěné porušení povinností uložena pokuta 

příkazem na místě. 

Dalším dopisem ze dne 31. 3. 2017 xxx. xxxxxx xxxxxxxxx zastoupená xxxx. xxxxx
xxxxxxx děkovala za informace poskytnuté na podkladě její žádosti ze dne 23. 3. 2017 
týkající se kontroly provedené Českou obchodní inspekcí dne 2. 9. 2016 a 15. 9. 2016 v areálu 
v Tovární ulici v obci Kovářská, okres Chomutov. 

Z protokolu o kontrole ze dne 15. 9. 2016, id. 241609020405401 vyplývá, že kontrolovaná 
osoba Daben Kovářská s.r.o. byla při této kontrole vyzvána, aby do 30. 9. 2016 dodala 
nabývací doklady k dřevařským výrobkům za rok 2016. 

Žádný záznam o tom, zda jmenovaná společnost tyto doklady předložila či nikoli však již 
žadatelce poskytnuty nebyly. V této souvislosti xxxx. xxx xxxxx proto požádal o doplnění 
poskytnutých informací předložením nabývacích dokladů za rok 2016. 

Pokud to nebude možné, prosil o 

1) sdělení, zda a kdy byly nabývací doklady předloženy, příp. důvod, pro který předloženy 
nebyly, 
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2) označení dodavatelů názvem nebo jménem a příjmením a adresou,

3) uvedení informace, pro každého jednotlivého dodavatele, kdy, v jakém množství a jaký typ 
     výrobku/suroviny dodal,

4) souhrnnou informaci o tom, v jakém množství byly v roce 2016 dodány jednotlivé 
výrobky/suroviny.

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, 

v postavení povinného subjektu, k žádosti o informace sděluje:

K bodu 1 žádosti:

Kontrolovaná osoba požadované nabývací doklady zaslala dne 19. 9. 2016.

K bodům 2, 3 a 4 žádosti:

Označení dodavatele jeho názvem nebo jménem, příjmením a adresou, uvedení dodaného 
množství a typu dodané suroviny a souhrnnou informaci o množství dodané suroviny, 
Česká obchodní inspekce není oprávněna poskytnout s odvoláním na § 9 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, neboť tuto informaci považuje za obchodní 
tajemství.

Podle § 504 občanského zákoníku Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, 
které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 
způsobem jejich utajení.

Z požadovaného nabývacího dokladu by bylo možné zjistit dodavatele a údaje o množství 
dodaného dřeva s ohledem na jeho cenu. Tyto údaje jsou konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných kruzích běžně nedostupné, takže je Česká obchodní 
inspekce považuje za obchodní tajemství. Z uvedeného důvodu byla žádost o tyto 
informace odmítnuta.

Tuto neposkytnutou informaci by Česká obchodní inspekce byla povinna poskytnout 
v odůvodněných případech orgánům činným v trestním řízení nebo soudu. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle 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 inspektorátu České obchodní inspekce v Praze prostřednictvím 
inspektorátu Ústeckého a Libereckého se sídlem v Ústí nad Labem. Lhůta pro podání 
odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

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




