
Telefon  (+420) 545 125 911   E-mail  bm_coi@coi.cz 

ID datové schránky  duydzx4

COI0X011LCS4

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn.     Sp. zn.                  Čj.                   Vyřizuje/kl.          Brno

   676/30/18 ČOI 65903/18/3000 Mgr. Lang/952          23. 05. 2018

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 15. 05. 2018 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

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

64833/18/3000. V žádosti jste uvedl:

„Dobrý den, na základě telefonátu koncem minulého roku s xxx.xxxxxxx z ČOI bych chtěl vznést dotaz 

dle Zákonu o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) s jakým výsledkem, s jakými zjištěními 

a s jakými sankcemi byla provedena kontrola na zmińovaném subjektu (xxxxxxxxx x. x x. xxxx,xxxxxxxx

xx,xxxx, xx xxxxxxxx), který je vedený pod číslem jednacím 121969/17/3000? Dotaz vznáší stěžovatel 

xx. xxxxx xxxxxx, s trvalým bydlištěm xxxxxxx xx, xxx xx, xxxx, xx xxxxxx/xxxx. Děkuji za odpověď.“

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

Dne 22. 09. 2017 byla inspektory České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského 

se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1924/5, na základě podnětu spotřebitele x. xx. provedena kontrola

v provozovně x. a x. xxxx, na adrese xxxxxxxx xx, xxx xx xxxx kterou provozuje podnikatel xxxx xxxxx, se 

sídlem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx. Na základě provedené kontroly bylo konstatováno, že došlo 

k porušení ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Dne 13. 11. 2017 byl vydán příkaz (č. j. 

147675/17/3000/P/L), kterým byla výše uvedenému podnikateli za toto porušení právní povinnosti a 

naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. x) zákona o ochraně 

spotřebitele uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč. Tento příkaz nabyl právní moci dne 05. 12. 2017.

   
S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu
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xxxxxx xxxxx: xxxxxxx xx, xxx xx xxxx

xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx




