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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký 

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje    Ústí n. Labem
ČOI 65861/18/2400            ČOI  68716/18/2400 Eva Salačová     24. 5. 2018              

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

ve znění pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxx,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, obdržela dne 
16. 5. 2018 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod č. j. ČOI 65861/18/2400 
(dále jen „Žádost“).

V této se na nás obracíte se žádostí o poskytnutí informací:
1. kolik řízení, týkajících se označování cen v prodejních automatech, bylo od roku 2015 zahájeno 

v souvislosti s porušením § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;
2. kolik z výše specifikovaných zahájených řízení bylo ukončeno a kolik stále probíhá;
3. všechna doposud vydaná (i nepravomocná) rozhodnutí ve výše specifikovaných řízeních.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:

1. Česká obchodní inspekce nevykonává dozor v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a tudíž v uvedené době nevedla a ani nevede žádné řízení v souvislosti 

s porušením § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem však 

ve sledovaném období vedl řízení ve věci porušení ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele v rozhodném znění, který na právní úpravu informační povinnosti dle výše uváděného

zákona o cenách v podrobnostech přímo odkazuje. Jednalo se o případ neuvedení informace o ceně 

za služby u hracího automatu na hračky, společnosti FAIR PLAY TREND, a.s., IČ 25022971, se sídlem 

Jeronýmova 24/62, Liberec,46 007. Toto šetření bylo ukončeno na místě dne 9.12.2016 vydáním 

příkazu, kterým byla kontrolované osobě uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč a povinnost uhradit paušální 

částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. 

3. V příloze zasíláme Příkaz č.j. 25/1023/16 ze dne 9.12.2016.

S pozdravem

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

Příloha: Příkaz č. j. 25/1023/16




