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

xxxxxx xxxx xxxxxx,

České obchodní inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne                  

18. 10. 2018 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č. j. ČOI 134056/18/3000. V žádosti požadujete informaci

o stavu šetření Vašeho podnětu, evidovaný pod č.j. ČOI 103548/18/3000.

Musím Vás informovat, že na základě Vašeho podnětu byla dne 22. 8. 2018 Českou obchodní inspekcí

provedena u prodejce xxxx xxxxxxxx x.x.x., xx xxxxxxxx, na provozovně, na adrese xxxxxxxx xx/xx, xxx

xx xxxx, kontrola. Z důvodu, že na provozovně se nenacházely požadované doklady k Vaší reklamaci, 

byla kontrolovaná osoba správním orgánem vyzvána k poskytnutí součinnosti, k doložení 

požadovaných dokladů a podání vysvětlení. Kontrolovaná osoba správnímu orgánu poskytla částečnou

součinnost, a to dne 21. 10. 2018. V současné době nadále probíhá kontrolní šetření, kontrolovaná 

osoba bude správním orgánem opětovně vyzvána k doložení předmětných dokladů ve věci Vaší 

reklamace. Na základě poskytnutí či neposkytnutí součinnosti ze strany kontrolované osoby bude 

správní orgán postupovat v rozsahu svých pravomocí. Doba ukončení kontrolního řízení, případně 

následného řízení o přestupcích, není v této době správnímu orgánu známa. 

Abych mohl Vaší žádosti příště vyhovět, bude nutné žádost doplnit ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o povinné údaje. 

Vaše žádost musí obsahovat Vaše jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu




