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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

   551/30/18 ČOI 48673/18/3000 JUDr. Machálková         10. 04. 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 14. 12. 2017 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 

165633/17/3000.  V žádosti požadujete informaci o výsledku šetření, které bylo provedeno na základě 

Vašeho podnětu ve společnosti FB INVEST, s.r.o. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v době podání Vaší žádosti nebyla věc pravomocně ukončena, nebylo 

možné Vám poskytnout požadované informace.

Dne 5. 4. 2018 byla správnímu orgánu opětovně doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 

46901/18/3000.  V žádosti požadujete informaci o výsledku šetření, které bylo provedeno na základě 

Vašeho podnětu ve společnosti FB INVEST, s.r.o. 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující. Na základě Vašeho podnětu byla ve společnosti FB INVEST, s.r.o.

provedena kontrola. O zahájení kontroly jste byl informován dopisem č.j. ČOI 128501/17/3000 ze dne 

27. 9. 2017. Kontrolou bylo zjištěno porušení právních povinností daných ust. § 19 odst. 1 a 3 zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole podala kontrolovaná osoba v zákonné lhůtě námitky, které byly 

vyřízeny sdělením o vyřízení námitek, a to jejich zamítnutím. Po vypořádání námitek, byl spisový 

materiál předán právnímu oddělení tohoto inspektorátu a ve věci bylo zahájeno správní řízení. Za 

xxxxxx xxx

xxx. xxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xx, xxxxxxxx

xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx
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porušení výše uvedených právních povinností byla obchodní společnosti FB INVEST, s.r.o. příkazem 

uložena úhrnná pokuta ve výši 15 000,- Kč. Příkaz je v současné době již pravomocný. 

   

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu




