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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. 5. 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 66768/18/0100,  v níž 
požadujete:

Zaslání informací týkajících se počtu stížností nebo podnětů pro porušení zákona podaných 
ČOI ze strany třetích osob vůči Vámi uvedeným subjektům. 

Požadujete uvedení počtu podaných stížností nebo podnětů pro porušení zákona ke 
každému z uvedených subjektů zvlášť a to za veškerá minulá období až do současnosti. 

Informace žádáte zaslat v zákonné lhůtě na Vaši datovou schránku xx xxxxxxx, jestliže lze 
poskytnout požadované informace v elektronické podobě, případně na adresu sídla Vaší 
advokátní kanceláře v případě poskytnutí informací v listinné podobě. 

V případě, že v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací vzniknou jakékoli náklady 
dle § 17 ZSPI , prosíte o včasné zaslání platebních informací. 

K Vaší žádosti uvádíme: 

Přehled počtu podaných podnětů na Vámi uvedené společnosti je uveden v příloze tohoto 
dopisu. 



Doplňujeme, že se jedná o podání spotřebitelů evidovaných v našich datových systémech od    
2. čtvrtletí roku 2010 doposud, starší data nejsou v těchto systémech k dispozici. Data jsou 
platná ke dni zpracování Vaší žádosti. 

Stížností se rozumí podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti 
postupu správního orgánu dle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proto 
uvedený přehled neobsahuje stížnosti spotřebitelů ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 

Příloha
Přehled počtu podnětů na vybrané subjekty 




