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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

  1345/30/17 ČOI 93027/17/3000 Mgr. Holčáková/937          11.7.2017

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

xxxxxx xxxx xxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 27.6.2017 doručena Vaše  doplněná žádost dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 
88624/17/3000.  V žádosti uvádíte, že požadujete informace, které se týkají podnikatele xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Konkrétně žádáte informaci o počtu podaných stížností a podnětů, 
provedených kontrolách a nálezech kontrol, správních řízeních, uložených pokutách a jejích výši, které 
Česká obchodní inspekce realizovala vůči tomuto podnikateli, a to od vzniku jeho živnostenského 
oprávnění do doručení žádosti, tedy včetně aktuálně probíhajících kontrol a správních řízení.
K Vaší žádosti Vám sděluji, že Česká obchodní inspekce obdržela na podnikatele xxxxxx xxxxxxx v tomto 
období celkem čtyři podněty a  provedla u uvedeného podnikatele  celkem čtyři kontroly. Na základě 
provedených kontrol byly podnikateli pravomocně uloženy celkem tři pokuty. Za porušení ust. § 5 odst. 
1 a § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byla podnikateli uložena pokuta ve výši 3000,-
Kč a povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000,- Kč. Za porušení ust. § 19 odst. 1 zákona o ochraně 
spotřebitele pokuta ve výši 2000,- Kč a  povinnost zaplatit náklady řízení ve výši 1000,- Kč. Za porušení 
ust. § 10 odst. 2 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) pokuta ve výši 5000,- Kč  a  povinnost 
zaplatit náklady řízení ve výši 1000,- Kč. V současné době je s podnikatelem vedeno správní řízení ve 
věci porušení ust. § 10 odst. 2 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které však ještě není 
pravomocně skončeno. 

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu

xxxxxx xxx

xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx

  




