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JUDr. Ing. Pavel Novotný
prošetřovatel

České obchodní inspekce

Praha 27. srpna 2018
Č. j.: ČOI 110331/18/0100

Odpověď na žádost o informace o činnosti prošetřovatele určeného služebním orgánem 
ve služebním úřadu Česká obchodní inspekce

xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

dne 24. srpna 2018 jsem obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací vztahujících se 
k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 
145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání 
protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“).

Požadované údaje jsou shrnuty v následující tabulce ve Vámi navrženém formátu:

rok
počet podnětů 

celkem
z toho 

anonymní
potvrzené 
podezření

předáno dle § 7 

odst. 2 nařízení 

vlády

2016 16* 1 0 0

2017 37** 3 0 9

Pozn:
* Z celkového počtu 16 podání ve 12 případech šlo o oznámení ve smyslu stížností na prodejce, podnětů 
k povedení šetření u obchodníků, příp. žádost o radu spotřebitelům, které byly postoupeny k vyřízení příslušnému 
inspektorátu ČOI (elektronická schránka prošetřovatele byla použita zřejmě jen proto, že je prostě uvedena na 
webu ČOI), ve 4 případech se jednalo o podání, která byla vyhodnocena jako stížnost proti nevhodnému chování 
úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, a byly proto postoupeny příslušnému orgánu ČOI k vyřízení. 
(3 z těchto stížností napsal jeden subjekt jako kontrolovaná osoba a týkaly se jedné a téže věci). Ani v jednom 
případě nešlo o oznámení učiněné státním zaměstnancem, ve smyslu nařízení vlády.
** Z celkového počtu 37 podání ve 36 případech šlo o oznámení ve smyslu stížností na prodejce, podnětů 
k povedení šetření u obchodníků, příp. žádost o radu spotřebitelům, které byly postoupeny k vyřízení příslušnému 
inspektorátu ČOI (elektronická schránka prošetřovatele byla použita zřejmě jen proto, že je prostě uvedena na 
webu ČOI) či jako podnět jinému správnímu orgánu, v 1 případě se jednalo o podání, které upozorňovalo na 
podezření ze spáchání trestného činu úředních osob, a bylo proto postoupeno orgánu činnému v trestním řízení. 
Příslušným orgánem činným v trestním řízení byla věc jako zjevně neodůvodněná založena bez opatření. Ani 
v jednom případě nešlo o oznámení učiněné státním zaměstnancem, ve smyslu nařízení vlády.

S pozdravem 

JUDr. Ing. Pavel Novotný
prošetřovatel
České obchodní inspekce
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