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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
150093/18/0100 ČOI 152141/18/0100 26.11.2018

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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 17. listopadu 2018 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZSPI) evidovaná pod č.j. ČOI 150093/18/0100, v níž požadujete:

„Jaké nejvyšší jednotlivé sankce uložila ČOI za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, ve vztahu k reklamě (tj. § 4 zákona, resp. příloha č. 1)? Prosím o 3 
případy (jsou-li) včetně krátkého popisu porušení zákona a datování.“

Pro případ, že by požadované informace byly zveřejněny, trváte na přímém poskytnutí této 
informace ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.

Prosíte o poskytnutí informace elektronicky na e-mailovou adresu: x.xxxxxxxx@xxxx.xxx

K Vaší žádosti sdělujeme:

Nejvyšší sankce uložené Českou obchodní inspekcí za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, § 4:

1. Pokuta 500 000 Kč byla uložena pro porušení ust. § 4 ve spojení s přílohou č. 1 odst. 1 
písm. a), b), c), d), zákona o spotřebitelském úvěru společnosti AAA AUTO, a.s., IČ 
26699648.

Kontrolami bylo prokázáno, že společnost ve své provozovně dne 1. 3. 2013 na prodejní ploše 
za skly jednotlivých automobilů inzerovala spotřebitelský úvěr reklamní nabídkou, která 
obsahovala údaj o nákladech spotřebitelského úvěru (informaci o výši měsíční splátky), 
neobsahovala však formou reprezentativního příkladu informace o roční procentní sazbě 
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nákladů (RPSN), výpůjční úrokové sazbě spolu s údaji o veškerých poplatcích, celkové výši 
spotřebitelského úvěru, celkové částce splatné spotřebitelem a době trvání spotřebitelského 
úvěru.
V další provozovně dne 10. 4. 2013 na prodejní ploše za skly jednotlivých automobilů 
inzerovala spotřebitelský úvěr reklamní nabídkou, která obsahovala údaj o nákladech 
spotřebitelského úvěru (informaci o výši měsíční splátky), v reprezentativním příkladu 
viditelně zpřístupněném v prostorách budovy prodávajícího určených pro spotřebitele však 
nebyla jasným způsobem uvedena informace o celkové částce splatné spotřebitelem.

2. Pokuta 250 000 Kč byla uložena pro porušení ust. § 4 zákona o spotřebitelskému úvěru 
společnosti Friendly Finance s.r.o., IČ: 24161306.

Kontrolami provedenými ve dnech 30. 12. 2013 a 31. 12. 2013 bylo prokázáno, že společnost 
na internetových stránkách neuvedla v reklamách na spotřebitelské úvěry všechny informace 
stanovené v příloze č. 1 k zákonu o spotřebitelském úvěru. Reklamy neobsahovaly jasným, 
výstižným a zřetelným způsobem informaci o roční procentní sazbě nákladů. 

3. Pokuta 250 000 Kč byla uložena pro porušení ust. § 4 zákona o spotřebitelském úvěru 
společnosti HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334.

Kontrolou dne 8. 9. 2015 bylo prokázáno, že společnost na internetových stránkách v reklamě 
na spotřebitelský úvěr neuvedla všechny informace stanovené v příloze č. 1 k zákonu o 
spotřebitelském úvěru. Reklama neobsahovala jasným, výstižným a zřetelným způsobem 
formou reprezentativního příkladu informaci o výpůjční úrokové sazbě.

Pokuty uvedené pod bodem 1 a 3 nejsou uloženy výlučně za porušení § 4 zákona o 
spotřebitelském úvěru. Pokuta je uložena za porušení i více ustanovení zákona, přičemž její 
celková výše zohledňuje všechna porušení a jejich závažnost.
Podle metodiky kontrol a evidence porušení zákona v databázovém systému ČOI jsou 
evidovány celkové výsledky kontrolní akce. Pokud je při kontrole zjištěno pouze jedno porušení 
zákona, je zaevidováno jako jedinečné, pokud je při kontrole zjištěno porušení více ustanovení 
zákona, jsou evidována všechna porušení, a tak v těchto případech může být i Vámi požadované 
porušení § 4 zákona o spotřebitelském úvěru evidováno jako jedno z několika dalších porušení. 
V tomto smyslu je potřeba na poskytnuté údaje nahlížet.

S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce




