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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 18. 1. 2018 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 8754/18/0100,  v níž požadujete:

„Jakým způsobem bylo provedeno přešetření mé stížnosti na postup ČOI Olomouckého a 
Moravskoslezského kraje při kontrole vyřízení reklamace, viz mé podání číslo: RR 
0466474459CZ z 22. 11. 2017, které bylo doručeno na podatelnu České obchodní inspekce 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 dne 23. 11. 2017. Žádám také o informace obsažené ve 
všech písemných dokumentech, které byly vypracovány ve spojitosti s přešetřením této 
stížnosti.  Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané 
výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v písemné formě.“  

K Vaší žádosti sdělujeme: 

Přešetření Vaší stížnosti bylo provedeno posouzením informací uvedených ve Vašich 
podáních zaslaných ČOI a všech písemností ČOI, které Vám byly ze strany ČOI již 
poskytnuty. 

Písemný dokument vypracovaný ve spojitosti s přešetřením Vaší stížnosti na postup ČOI 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje při kontrole vyřízení reklamace, viz podání číslo: 
RR 0466474459CZ z 22. 11. 2017, které bylo doručeno na podatelnu České obchodní 
inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 dne 23. 11. 2017 je přílohou tohoto dopisu. 

Žádné jiné písemné dokumenty nebyly ve spojitosti s přešetřením Vaší stížnosti 
vypracovány.  



Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. není požadována úhrada nákladů a 
informace jsou na základě Vaší žádosti poskytnuty  v písemné formě.

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce

Přílohy: 
Dopis ÚI ČOI ze dne 22. 1. 2018 čj. ČOI 8943/18/0100




