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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
Tř. kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

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

   84/30/17 ČOI 5784/17/3000 Ing. Kozáková/198          11. 1. 2017

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

xxxxxx xxxx xxxxx,

České obchodní inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 1.
2017 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 3975/17/3000.

V žádosti požadujete v souvislosti s šetřením, které bylo na základě Vašeho podání provedeno u 
společnosti K-OKNA GROUP s.r.o., IČ 293 11 801, sídlo Tleskačova 1703/22, Kuřim, poskytnutí kopie 
protokolu o provedené kontrole a informací o zjištěných porušeních zákona na ochranu spotřebitele a 
dále poskytnutí kopie rozhodnutí o správním deliktu výše uvedené společnosti a informací o výši 
uložené sankce.

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že společnosti K-OKNA GROUP s.r.o., bylo v souvislosti s Vaším 
podáním prokázáno naplnění skutkové podstaty správního deliktu ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. v) 
zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a porušení právní 
povinnosti uvedené v ust. § 19 odst. 1 tohoto zákona, dále naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů a porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 19 odst. 3 tohoto zákona. Za tyto 
správní delikty byla společnosti K-OKNA GROUP s.r.o. uložena úhrnná pokuta ve výši 10 000 Kč a 
povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

Přílohou tohoto dopisu jsou Vámi vyžádaná kopie protokolu o kontrole a pravomocného rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu
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