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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/kl.          Brno

   2230/30/17 ČOI 128349/17/3000 Mgr. Holčáková/937          2.10.2017

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

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

České obchodní inspekci bylo dne 19.9.2017 doručeno Vaše podání, které bylo vyhodnoceno jako    
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a zaevidovano pod čj. ČOI 124542/17/3000. V žádosti požadujete 
v zastoupení Vašeho klienta – obchodní společnosti xxxxx xxxxxx x.x.x., IČ xxx xx xxxx informaci o
sdělení výsledku prošetření podnětu, který se týkal prodeje zboží zn. „FIBER MOUNTS“ a „FIBER 
NOVELTY“ přes internetové obchody, které provozovala společnost ČK JOBS PARTNERS s.r.o., IČ 
24277207 a následně společnost STRICT BRANDS s.r.o., IČ 05402298.  

K Vaší žádosti Vám sděluji, že u obou společností byla provedena kontrola a nedostatky zjištěné 
kontrolami byly následně řešeny ve správním řízení. Společnosti ČK JOBS PARTNERS s.r.o. byla 
pravomocně uložena úhrnná pokuta ve výši 12 000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 
1000,- Kč, a to za porušení ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na přílohu č. 1 písmeno l) zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a za porušení ust, § 11 odst. 1, § 14 odst. 1 a 
§ 16 odst. 1 tohoto zákona.
Společnosti STRICT BRANDS s.r.o. byla pravomocně uložena úhrnná pokuta ve výši 10 000,- Kč a 

povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč, a to za porušení ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na 
přílohu č. 1 písmeno l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a 
za porušení ust. § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 tohoto zákona.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu

Xxxxxxx xxx

xxxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxx
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Xxx xx xxxxx
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