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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/kl.          Brno

  890/30/18 ČOI 94725/18/3000 JUDr. Machálková/998         23. 07. 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 19. 7. 2018 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

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

93402/18/3000.  V žádosti požadujete informaci o výsledku šetření, které bylo provedeno na základě 

Vašeho podnětu u společnosti Nejlepší bydlení realitní společnost, s.r.o. 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující. Na základě Vašeho podnětu byla ve dnech 30. 3. 2016 a 19. 4. 

2016 provedena inspektory České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se 

sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1924/5, kontrola v provozovně obchodní společnosti Nejlepší bydlení 

realitní společnost, s.r.o., na adrese Hilleho 1842/5, 602 00 Brno – Černá Pole.

O zahájení kontroly jste byl informován dopisem č.j. ČOI 40038/16/3000 ze dne 4. 4. 2016. Dále jste 

byl přípisem č.j. ČOI 92738/16/3000 ze dne 2. 8. 2016 informován o tom, že kontrolou bylo zjištěno 

porušení právní povinnosti dané ust. § 4 odst. 3 v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení kontroly, byl spisový 

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

porušení výše uvedené právní povinnosti byla společnosti Nejlepší bydlení realitní společnost, s.r.o. 

rozhodnutím uložena pokuta ve výši 20 000,- Kč.
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Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně podala společnost odvolání, které odvolací orgán zamítl 

rozhodnutím č.j. ČOI 89490/17/O100/3000/17/18/SvoŠte/Št ze dne 3. 1. 2018 a napadené rozhodnutí 

potvrdil. Pravomocné rozhodnutí včetně doložky právní moci přikládám v příloze tohoto dopisu.

  

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu

Příloha: rozhodnutí č.j. ČOI 89490/17/O100/3000/17/18/SvoŠte/Št ze dne 3. 1. 2018




