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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn.        Sp. zn.                  Čj.                   Vyřizuje          Brno

   1516/30/17 ČOI  94383/17/3000 Mgr. Neuman     13. 7. 2017

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

pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 27. 6. 2017 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 
89130/17/3000. V žádosti žádáte o sdělení výsledků kontrol, včetně udělených sankcí provedených 
v prodejně Billa, Okružní 33, 638 00 Brno-sever. Přípisem ze dne 4. 7. 2017, č.j. ČOI 91825/17/3000 jste 
byl vyzván k doplnění náležitostí této žádosti, ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Tyto náležitosti jste doplnil přípisem ze dne 10. 7. 2017.
Informuji Vás, že v prodejně Billa-Brno-Lesná Fil. 610, Okružní 33, 638 00 Brno – Lesná, provedla Česká 

obchodní inspekce, Inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, celkem 5 kontrol s těmito 

výsledky.

- Dne 7. 3. 2016, č.j. 34403/17/3000, zjištěno porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 

Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v současné době byl podán návrh na 

zahájení správního řízení

- Dne 10. 6. 2016 č.j. 74311/16/3000, nebylo zjištěno žádné porušení

- Dne 21. 7. 2015, č.j. 76092/15/3000, zjištěno porušení § 3 odst. 1 písm. c)  a § 12zákona č. 

634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, uložena sankce ve výši 

30.000 Kč

- Dne 27. 6. 2012 č.j. 79045/12/3000, nebylo zjištěno žádné porušení

- Dne 15. 6. 2012, č.j. 74405/12/3000, zjištěno porušení § 3 odst. 1 písm. c) č. 634/1992 Sb. o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, uložena sankce ve výši 2.000 Kč.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu
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