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Česká	obchodní	inspekce
Inspektorát	Královéhradecký	a	Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše č.j. Naše sp.zn. Naše č.j. Vyřizuje/linka V Hradci Králové

                  ČOI 130495/18/2700   ČOI 131475/18/2700 Malátek/183 2018-10-12

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

České obchodní inspekci/ Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem 

v Hradci Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byla dne 10. 10. 2018 doručena Vaše 

písemnost, která byla vyhodnocena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 

evidovaná pod čj. ČOI 130495/18/2700 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete: 

„Dobrý den, chci se zeptat, zda v případě řízení s podnikatelem x. xxxxxxxxxx (IČ:xxxxxxxx) 

došlo k pokutě (a v jaké výši) nebo jen k nějaké důtce. Nevím, zda mám ze strany vašeho 

úřadu na tuto informaci nárok, jakožto poškozenou stranu (a spotřebitele) by mě však 

zajímalo, jaký má podobné šetření dopad na firmy obdobného ražení. Informace má pro mě 

význam i z hlediska rozhodování stran případného dalšího řešení této situace. Děkuji, xxxxx

xxxx“

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

Kontrolou bylo zjištěno porušení právních povinností vyplývajících z ust. § 13, § 19

odst. 1 a odst. 3 zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a tím 

xxxxxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xx
xxx xx xxxxxxx
xxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
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naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odst. 7 písm. l), v), x) téhož zákona. Za porušení 

těchto právních povinností byla podnikateli: pan xxxxxx xxxxxxxxx, uložena příkazem na 

místě pokuta dle ust. § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2 500,- Kč (č. j. 27/1222/18).

S pozdravem

Ing. František Švihlík
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové




