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

xxxxxx xxxx xxxxxx,

České obchodní inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne                  
4. 4. 2017 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č. j. ČOI 48776/17/3000. Písemností správního orgánu č.j. 
50060/17/3000 ze dne 10. 4. 2017 jste byl vyzván dle § 14 odst. 2 citovaného zákona o doplnění žádosti 
o datum narození. Doplněná žádost byla správnímu orgánu doručena dne 13. 4. 2017.
V žádosti požadujete informaci o výsledku kontroly, která proběhla v měsíci březen 2017 v prodejně 
Billa-Brno-Lesná Fil. 610, Okružní 33, 638 00 Brno - Lesná, včetně informací o jednotlivých pochybeních
a případné uložené sankci.
Na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že v měsíci březen 2017 proběhla na prodejně Billa-Brno-Lesná Fil. 
610, Okružní 33, 638 00 Brno - Lesná, kterou provozuje obchodní společnost Billa, spol. s r.o.,                      
IČ 006 85 976, jedna kontrola.
Kontrolou bylo zjištěno, že prodávající nesprávně účtoval kontrolní nákup peněžní částkou 1913,- Kč 
(po zaokrouhlení), namísto správné peněžní částky 1670,- Kč (po zaokrouhlení), když nesprávně účtoval 
5 položek v nákupu (SOMAT XL Gold deklarováno 199,90 Kč, účtováno 369,- Kč, rozdíl 169,10 Kč, jemně 
perlivá voda Bonaqua 1,5 l deklarováno 5,95 Kč, účtováno 11,90 Kč, rozdíl 5,95 Kč, Alpro mandlový 
nápoj 1 l deklarováno 59,90 Kč, účtováno 69,90 Kč, rozdíl 10,- Kč, káva Standart 1 kg deklarováno 
129,90 Kč, účtováno 179,90 Kč, rozdíl 60,- Kč, bio rajská polévka Alnatura deklarováno 19,90 Kč, 
účtováno 27,90 Kč, rozdíl 8,- Kč) Kč, čímž vznikl celkový peněžní rozdíl + 243 Kč v neprospěch 
spotřebitele.
Tímto jednáním naplnil účastník řízení skutkovou podstatu správního deliktu ve smyslu ust. § 24 odst. 
7 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a porušil právní 
povinnost uvedenou v ust. § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.
Informaci o uložené sankci Vám v současné době nemůžeme sdělit, jelikož s kontrolovanou osobou 
bude teprve zahájeno správní řízení.

S pozdravem
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