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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 1. 6. 2017 doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZSPI) evidovaná pod č.j. ČOI 76680/17/0100,  v níž požadujete:

„Informace o veškerých kontrolách provedených u významnějších prodejců v ČR v segmentu 
obuvi a kožené galanterie za rok 2016, 2015 a 2014 a to: 

- počet kontrol provedených ČOI u prodejců obuvi DEICHMANN, HUMANIC, RENO, 
CCC;

- důvody těchto kontrol;
- počet pokut uložených na základě zjištění při těchto kontrolách;
- důvod uložení těchto pokut.“

K Vaší žádosti sdělujeme: 

ad 1. Počet kontrol:
rok 2014 rok 2015 rok 2016 

DEICHMANN 29 22 46
HUMANIC 11 10 12
RENO – obuv 11   8 11
CCC 32 31 41

ad 2. Důvody kontrol 
Kontroly (nejen u prodejců obuvi) jsou realizovány jednak na základě podnětů spotřebitelů, 
jednak na základě plánů kontrolní činnosti jednotlivých inspektorátů vycházejících ze specifik 
příslušných krajů. 



ad 3. Zjištění při kontrolách: 
rok 2014 rok 2015 rok 2016

DEICHMAN 1 2  7  
HUMANIC 0 2 3 
RENO – obuv 3 1 0 
CCC 8 7 4
  

ad 4. Důvod uložení sankcí:
V příloze poskytujeme přehled pokut, které nabyly právní moci v letech 2014, 2015 a 2016. 
V některých případech se jedná o výsledky kontrol provedených v dřívějších obdobích (je 
uvedeno jak datum kontroly, tak nabytí právní moci rozhodnutí), proto se počty zjištění při 
kontrolách v letech 2014, 2015 a 2016 liší od počtu sankcí, které nabyly v těchto letech 
právní moc.   
Důvody pro uložení pokut jsou vymezeny jednotlivými ustanoveními právních předpisů, 
k jejichž porušení došlo. Tato ustanovení jsou uvedena v příloze ve sloupci „porušení“.  

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 
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