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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

3400/MCBS/20

17/0216381/73

     117/30/18 ČOI 8061/18/3000 Mgr. Lang/937          23. 01. 2018

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

xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 15. 01. 2018 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7087/18/3000.  

V žádosti uvádíte:

„Na základě zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí informací 

týkajících se výsledků kontrol, které Česká obchodní inspekce provedla u osob a subjektů uvedených 

v příloze této žádosti v roce 2017. V případě, že u některých subjektů požadujeme informace i za jiné 

období, je to uvedeno v poznámce u daného subjektu. Požadujeme informace týkající se závažných 

nebo drobnějších opakujících se přestupků uvedených osob a subjektů tak, aby byl zřejmý název 

právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby, konkrétní přestupek, datum kontroly a postih.“

Vámi požadované informace je správní orgán schopen sdělit u níže uvedených subjektů. U zbývajících 

subjektů nacházejících se v příloze Vašeho podání Česká obchodní inspekce neeviduje žádné kontrolní 

šetření v daném období, a proto u těchto subjektů nemůže poskytnout Vámi požadované informace.

xxxxxx xxxxxxxxxx:

- kontrola dne 12. 12. 2014, porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 12 z. č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, uložena pokuta 2.000,-Kč

- kontrola dne 19. 05. 2016, přestupek dle ust. § 12 z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

uložena pokuta 3.000,-Kč
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xxxxx xxxxx:

- kontrola dne 11. 07. 2017, porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 16 odst. 1 z. č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta 1.000,-Kč

xxxxxx xxxxx:

- kontrola dne 11. 07. 2017, porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 12 z. č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, uložena pokuta 1.000,-Kč

xxxxx xxxxxxxxxx:

- kontrola dne 06. 06. 2017, porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) z. č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta 1.000,-Kč

- kontrola dne 11. 07. 2017, porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložena pokuta 1.000,-Kč

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu




