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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 19. 1. 2018 doručena datovou schránkou 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 10125/18/0100,  v níž 
požadujete:

„Ve kterých konkrétních autobazarech či jiných typech prodejen použitých automobilů byla 
prováděna ČOI kontrola v roce 2017, zda byly nalezeny nedostatky (jaké konkrétně), zda 
byla uložena pokuta či zahájeno správní řízení a výsledky těchto správních řízení. Prosím o 
zaslání těchto informací do datové schránky.“

K Vaší žádosti sdělujeme: 

V odpovědi k Vaší žádosti Vám poskytujeme informace získané ze statistické databáze ČOI 
a to přehled kontrol v roce 2017, zjištěná porušení při těchto kontrolách a za ně uložené 
pravomocné sankce. 

Pro upřesnění uvádíme, že čísla v poskytnuté odpovědi nelze srovnávat s čísly zveřejněnými 
v tiskové zprávě vydané dne 19. ledna 2018,  v níž byly uvedeny výsledky z kontrolní akce, 
která probíhala v konkrétním období a to od 22. 5. 2017 do 31. 10. 2017. K tomuto období se 
vztahuje i informace o výši pravomocných pokut, do něhož se promítají i pravomocná 
rozhodnutí z kontrol z dřívějších období (při závažnějších zjištěních může správní řízení trvat 
i několik let a tak výsledky o uložených sankcích se statisticky promítnou až do dalšího 
období).

Údaje poskytnuté na základě Vaší žádosti se vztahují pouze ke kontrolám, zjištěním a 
pravomocným sankcím z kontrol v roce 2017, tak jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dopisu.      



S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 

Přílohy: 
Autobazary - kontroly v roce 2017 
Autobazary - zjištěná porušení v roce 2017 
Autobazary - pravomocné pokuty při kontrolách 2017 




