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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

Vaše zn.                SpZn.                               Čj. Vyřizuje Ústí nad Labem
Z/890/2012         ČOI  91106/17/2400          ČOI 101144/17/2500          rada Blaževič        28. 7. 2017

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

pozdějších předpisů

Xxxxxx xxxx xxxxxxx,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, obdržela dne 3. 7. 
2017 od Vás žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod čj. ČOI 91106/17/2400 (dále jen „Žádost“). 
Vaše klientka xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou zastupujete na základě předložené plné moci ze dne 5. 1. 2015, 
požaduje poskytnutí:

- kopie veškerých listin zařazených do spisu o šetření podnětu ze dne 31. 3. 2017 učiněného xxxx. xxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh xxxxxx xxx, týkajícího se kontroly plnění povinností 
dle Nařízení EU č. 995/2010 za roky 2014 až 2016 společností Daben Kovářská, s.r.o. 

- aktuálního přehledu tohoto spisu s uvedením pořadového čísla každého jednotlivého dokumentu (včetně 
audiovizuálních souborů), čísla jednacího, názvu a data (u audiovizuálních souborů uveďte též formát 
a údaj, zda je Váš úřad schopen soubory přehrát). 

Požadované informace/dokumenty jste požadoval zaslat přednostně v elektronické podobě.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám zasíláme následující 

dokumenty:

1) Sběrný arch spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

2) Pořadové č. 1 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Záznam o úkonech před kontrolou č. j. ČOI 57406/17/2400, identifikační kód 240405917042101, ze dne 

21. 4. 2017.

2 strany + příloha č. 1 (3 strany)

3) Pořadové č. 2 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Úřední záznam č. j. ČOI 66027/17/O100, identifikační kód 241705100405901, ze dne 10. 5. 2017

3 strany + příloha č. 1 (1 strana)
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4) Pořadové č. 3 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Záznam o úkonech před kontrolou č. j. ČOI  66036/17/2400, identifikační kód 240405917050501 ze dne 

5. 5. 2017

2 strany + příloha č. 1 (2 strany), příloha č. 2 (3 strany), příloha č. 3 (2 strany) a příloha č. 4 (1 strana)

5) Pořadové č. 4 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Úřední záznam č. j. 86755/17/2400, identifikační kód 241706210405901, ze dne 21. 6. 2017

3 strany + příloha č. 1 (1 strana), příloha č. 2 (1 strana), příloha č. 3 (1 strana), příloha č. 4 (1 strana), 

příloha č. 5 (1 strana) a příloha č. 7 (4 strany)

Samostatným rozhodnutím je odmítnuto poskytnutí přílohy č. 6 obsahující smlouvu o dodávce dříví, kdy 

bližší odůvodnění je uvedeno v předmětném rozhodnutí.  

6) Pořadové č. 5 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Seznámení s úředním záznamem č. j. 87008/17/2400, ze dne 26. 6. 2017

1 strana + doručenka (1 strana)

Přílohou tohoto dopisu byly dokumenty uvedené v bodě. 5 Úřední záznam č. j. 86755/17/2400 a jeho 

přílohy, tak jak jsou poskytnuty

Dále k Vaší žádosti sdělujeme, že k dnešnímu dni kontrola nebyla dokončena. Další dokumenty vytvořené 

v rámci  této kontroly Vám budou zaslány po jejich vyhotovení. 

Přílohy: 6 (23 listů)

S pozdravem

Ing. Renata Linhartová, MBA     
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Ústecký a Liberecký                                 
se sídlem v Ústí nad Labem
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Česká obchodní inspekce
inspektorát Ústecký a Liberecký

se sídlem v Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 6

SpZn. ČOI 91106/17/2400                                                                                                          V Ústí n/L: 28. 7. 2017

Čj.      ČOI 101221/17/2500

R O Z H O D N U T Í

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, v postavení 
povinného subjektu podle ust. § 2 odst. 1 a v souladu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), rozhodla o žádosti ze dne 3. 7. 2017,
vedené pod čj. ČOI 91106/17/2400, v níž žadatelka: xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xx. x. xxxx, xxxxxx xxxxxxx 
xxxxx, xxxxxxx xxxxx, zastoupená advokátem xxxx. xxxxx xxxxxxxxx na základě předložené plné moci ze dne 
5. 1. 2015, požadovala poskytnutí:

1) kopie veškerých listin zařazených do spisu o šetření podnětu ze dne 31. 3. 2017 učiněného xxxx. xxxxx 
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se sídlem v xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, týkajícího se kontroly plnění povinností 
dle Nařízení EU č. 995/2010 za roky 2014 až 2016 společností Daben Kovářská, s.r.o.,

2) aktuálního přehledu tohoto spisu s uvedením pořadového čísla každého jednotlivého dokumentu (včetně 
audiovizuálních souborů), čísla jednacího, názvu a data (u audiovizuálních souborů uveďte též formát 
a údaj, zda je úřad schopen soubory přehrát), a vyžádané informace požadovala zaslat přednostně
v elektronické podobě,

takto:

V souladu s ust. § 15 odst. 1 v návaznosti na ust. § 11 odst. 3 ZSPI se žádost částečně odmítá, a to pokud 
jde o poskytnutí přílohy č. 6 Úředního záznamu ze dne 21. 6. 2017, identifikační kód 241706210405901, 
čj. 86755/17/2400, čítající 3 stránky, která obsahuje Smlouvu o dodávce dříví kontrolované společnosti 
Daben Kovářská s.r.o. ze dne 27. 4. 2017.

Odůvodnění

Dne 10. 5. 2017 inspektoři České obchodní inspekce provedli kontrolu v areálu v Tovární ulici v obci 
Kovářská, okres Chomutov, který provozovala kontrolovaná osoba: Daben Kovářská s.r.o., sídlem: Tovární 
227, 431 86 Kovářská, IČ: 28708954. Kontrola byla zaměřena mimo jiné i na uvádění stavebních výrobků 
na trh podle nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh. Inspektoři provedli kontrolní objednávku střešních latí a obdrželi potvrzení 
o převzetí objednávky.  

O kontrole inspektoři sepsali téhož dne na inspektorátu Úřední záznam identifikační kód 
241705100405901.

Dne 21. 6. 2017 se inspektoři dostavili do kontrolované provozovny, kde do kontrolního nákupu zakoupili 
objednané Smrkové řezivo. Na místě kontroly sepsali Úřední záznam identifikační kód 241706210405901, 
jehož přílohou č. 6 je Smlouva o dodávce dříví ze dne 27. 4. 2017.   
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Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, obdržela dne 
3. 7. 2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod čj. ČOI 91106/17/2400, ve které xxx. xxxxxxx 
xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, zastoupená advokátem xxxx. xxxxx xxxxxxxx na základě předložené plné 
moci ze dne 5. 1. 2015, požadovala poskytnutí:

- kopie veškerých listin zařazených do spisu o šetření podnětu ze dne 31. 3. 2017 učiněného xxxx. xxxxx 
xxxxxxxx, xxxxxxxxx se sídlem v xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, týkajícího se kontroly plnění povinností dle 
Nařízení EU č. 995/2010 za roky 2014 až 2016 společností Daben Kovářská, s.r.o. 

- aktuálního přehledu tohoto spisu s uvedením pořadového čísla každého jednotlivého dokumentu (včetně 
audiovizuálních souborů), čísla jednacího, názvu a data (u audiovizuálních souborů uveďte též formát 
a údaj, zda je Váš úřad schopen soubory přehrát). 

Požadované informace/dokumenty požadovala zaslat přednostně v elektronické podobě.

Dopisem ze dne 28. 7. 2017 čj. ČOI 101144/17/2500 Česká obchodní inspekce poskytla požadované 
informace, když žadatelce zaslala následující dokumenty:  

7) Sběrný arch spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

8) Pořadové č. 1 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Záznam o úkonech před kontrolou č. j. ČOI 57406/17/2400, identifikační kód 240405917042101, ze dne 

21. 4. 2017.

2 strany + příloha č. 1 (3 strany)

9) Pořadové č. 2 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Úřední záznam č. j. ČOI 66027/17/O100, identifikační kód 241705100405901, ze dne 10. 5. 2017

3 strany + příloha č. 1 (1 strana)

10) Pořadové č. 3 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Záznam o úkonech před kontrolou č. j. ČOI  66036/17/2400, identifikační kód 240405917050501 ze dne 

5. 5. 2017

2 strany + příloha č. 1 (2 strany), příloha č. 2 (3 strany), příloha č. 3 (2 strany) a příloha č. 4 (1 strana)

11) Pořadové č. 4 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Úřední záznam č. j. 86755/17/2400, identifikační kód 241706210405901, ze dne 21. 6. 2017 

3 strany + příloha č. 1 (1 strana), příloha č. 2 (1 strana), příloha č. 3 (1 strana), příloha č. 4 (1 strana), 

příloha č. 5 (1 strana) a příloha č. 7 (4 strany)

Samostatným rozhodnutím je odmítnuto poskytnutí přílohy č. 6 obsahující smlouvu o dodávce dříví, kdy 

bližší odůvodnění je uvedeno v předmětném rozhodnutí.  

12) Pořadové č. 5 dle Sběrného archu spisu č. j. ČOI 57406/17/2400

Seznámení s úředním záznamem č. j. 87008/17/2400, ze dne 26. 6. 2017

1 strana + doručenka (1 strana)

Přílohou tohoto dopisu byly dokumenty uvedené v bodě. 5 Úřední záznam č. j. 86755/17/2400 a jeho 

přílohy, tak jak jsou poskytnuty
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Dále k žádosti Česká obchodní inspekce sdělovala, že k dnešnímu dni kontrola nebyla dokončena, a že další 

dokumenty vytvořené v rámci  této kontroly budou žadatelce zaslány po jejich vyhotovení.  

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, v postavení 
povinného subjektu, rozhodla, že odmítá poskytnutí informace týkající se Smlouvy o dodávce dříví, 
získané od kontrolované společnosti, neboť se nejedná o informace, které vznikly činností povinného 
subjektu. 

Za informace vzniklé činností povinného subjektu je nutno považovat pouze jeho „produkty“ tj. zejména 
kontrolní závěry vtělené zpravidla do protokolu či jiného dokumentu, který povinný subjekt sám vytvořil, 
informace, které se týkají jádra jeho kontrolní činnosti, tzn., kým a jakým způsobem byly porušeny právní 
či jiné předpis a normy, jejichž kontrola či dohled na jejich dodržováním je povinnému subjektu svěřen 
a jaká sankční a nápravná opatření v předmětné záležitosti byla uložena. 

Podle ust. § 11 odst. 3 ZSPI platí, že informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů 
v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního 
předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před 
zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při 
plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 

Dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) má kontrolující povinnost zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s kontrolou nebo s úkony 
předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací. 

Pokud jde o podmínku spočívající v tom, že se musí jednat o informace, které povinný subjekt získal od třetí 
osoby jako podklady v průběhu provádění kontroly od jiných osob, a nejedná se tak o informace, které 
vznikly činností povinného subjektu, lze poukázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl 
novelizován mj. ZSPI, dle níž „povinný subjekt za podmínek stanovených v zákoně neposkytuje informace, 
které získal od třetích osob (především kontrolovaného subjektu), ale naopak v souladu se zákonem 
poskytne ty informace, které na základě svých zjištění, informací od třetích osob (včetně osoby 
kontrolované) sám vytvořil. Tato povinnost se týká především samého jádra kontrolní, dozorové, dohledové 
a obdobné činnosti, tedy závěrů zda, kým a jakým způsobem byly porušeny právní či jiné předpisy a normy, 
jejichž kontrola či dohled nad jejich dodržováním je povinnému subjektu svěřen, popřípadě jaká nápravná 
či sankční opatření byla uložena (alespoň v základních rysech). Za základní informace poskytované dle 
zákona je nutné považovat též informace o postupu povinného subjektu, neboť i ty vytvoří povinný subjekt 
svou činností (pokud má povinný subjekt informace o tom, že jeho zaměstnanci provedli kontrolu a její 
závěry, obě tyto informace vznikly jeho činností a je tedy povinen je podle zákona zpřístupnit). Popsaným 
postupem bude dostatečným způsobem naplněno právo veřejnosti na informace a zároveň budou 
ochráněna práva a oprávněné zájmy třetích osob, kterou jsou kontrolní, dozorové, dohledové a obdobné 
činnosti podrobeny.“ 

Za informace vzniklé činností povinného subjektu je tedy nutno považovat pouze jeho „produkty“ 
tj. zejména kontrolní závěry vtělené zpravidla do protokolu či jiného dokumentu, který povinný subjekt sám 
vytvořil, informace, které se týkají jádra jeho kontrolní činnosti, tzn., kým a jakým způsobem byly porušeny 
právní či jiné předpis a normy, jejichž kontrola či dohled na jejich dodržováním je povinnému subjektu 
svěřen a jaká sankční a nápravná opatření v předmětné záležitosti byla uložena. 

Pokud jde o úvahu, zda v daném případě nepřevažuje veřejný zájem na zpřístupnění požadované 
informace na její ochranou ZSPI, je třeba vycházet z ust. § 12 ZSPI.  

Povinný subjekt se proto zabýval otázkou, zda v tomto konkrétním případě převažuje veřejný zájem 
na zpřístupnění daných informací nad zákonem předvídanou ochrannou, a dospěl přitom k závěru, 
že nedisponuje žádnými informace, na základě kterých by v tomto konkrétním případě převažoval veřejný 
zájem na zpřístupnění požadovaných informací nad zákonem předvídanou ochrannou.

Podnět žadatelky směřující na nelegální výrobu dřeva v kontrolované provozovně, podle názoru povinného 
subjektu, nezakládá důvod na zpřístupnění dokumentu o nabytí dřeva kontrolovanou společností, neboť 
na tuto informaci se vztahuje povinnost mlčenlivosti. 
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Pokud bude posuzovanou kontrolou zjištěno porušení Českou obchodní inspekcí dozorovaných zákonů, 
k naplnění veřejného zájmu dojde potrestáním kontrolovaného subjektu Českou obchodní inspekcí, která 
je v tomto úseku dozorovým orgánem.       

Z uvedených důvodů povinný subjekt poskytnutí shora uvedené informace odmítl. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 ZSPI, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání 
k Ústřednímu inspektorátu České obchodní inspekce v Praze prostřednictvím inspektorátu Ústeckého 
a Libereckého se sídlem v Ústí nad Labem. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni 
doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Renata Linhartová, MBA     
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Ústecký a Liberecký                                 
se sídlem v Ústí nad Labem




