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Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI  94667/17/O100 ČOI  96771/17/O100 25.7.2017

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

Xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 14. 7. 2017 doručena Vaše  žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZSPI) evidovaná pod č.j. ČOI 94667/17/0100,  v níž 
požadujete:
„Zaslání přehledu prozatím udělených pokut konkrétním obchodníkům v souvislosti se 
zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, především o 
množství udělených pokut a také o jejich výši.  

Dále žádám o konkrétní informaci, zda již bylo rozhodnuto o případném postihu společnosti
Alza.cz, a.s., IČ 27082440, se sídlem Jateční 33a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
v souvislosti se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, 
kdy tento obchodník měl otevřenu svou provozovnu v Praze – Holešovicích ve všechny 
státní svátky vyjmenované v zákoně a prodejní plocha této provozovny přesahuje 200m2.“

Informace žádáte zaslat elektronicky na emailovou adresu xxxxxxxx@xxxxx.xxx

K Vaší žádosti uvádíme: 

Dosud bylo uděleno 6 pravomocných pokut za porušení ustanovení zákona č. 23/2016 
Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Tři pokuty se týkaly provozoven s použitým zbožím, kde platí zákaz prodeje ve vybrané 
státní svátky bez ohledu na velikost prodejní plochy:

1) SBĚRSUR s.r.o., IČ 26023091, provozovna „Výkup druhotných surovin“, Pekárenská 
1393, České Budějovice, sankce ve výši 10 000, - Kč.  



2) Podnikající fyzická osoba, provozovna „Bazar“, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx,
sankce ve výši 10 000, - Kč. 

3) Auto Šerý, s.r.o., IČ 63485591, provozovna, „Autobazar Auto Šerý“, Masná 22, 602 
00 Brno, sankce ve výši 10 000, - Kč.  

Tři pravomocné pokuty provozoven, kde byla prodejní plocha větší než 200 m2:

4) Podnikající fyzická osoba, provozovna „Free shop“, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx, 
sankce ve výši 15 000, - Kč. 

5) Ronja, s.r.o., IČ 47904453, provozovna „3 Kronen Markt“, Chvalovice – Hatě 182,
sankce ve výši 20 000, - Kč.

6) Zahradnictví Hrdlička, s.r.o., IČ 27964736, provozovna „Zahradnictví“,  Třebeň 39,
sankce ve výši 5 000, - Kč  

V době vyřizování žádosti nebylo řízení se společností Alza.cz ještě uzavřeno.  

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel ČOI 
České obchodní inspekce 




