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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 33, 326 00 Plzeň

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Plzeň

ČOI 141682/18/2200 ČOI 152805/18/2200 JUDr. Novotná 23.11.2018

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni (dále jen 
"inspektorát"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost o poskytnutí 
informace č.j. ČOI 141682/18/2200 ze dne 31.10.2018 doplněnou podáním č.j. 146031/18/2200 ze 
dne 09.11.2018 týkající se sdělení informace o potrestání podnikatele pana xxxxx xxxxxxxxx
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu 
zahájeného na návrh podaný spotřebitelem panem xxxxxxx xxxxxx (dále jen "žadatel"), a  

poskytuje
v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona

informaci,

a to, že ve věci bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty za porušení povinnosti stanovené v ust. 
§ 20s odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů, 
ve smyslu naplnění skutkové podstaty přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. z) téhož zákona. 
Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení nebylo pravomocně ukončeno, nelze Vám v současné 
době poskytnout informaci o výši uložené pokuty. 

Dále Vás informujeme, že podnikateli byla ve správním řízení, které bylo zahájeno na základě 
výsledků kontroly provedené na podnět spotřebitele pana xxxxxx xxxxx č.j. ČOI 112467/17/2200 ze 
dne 23.08.2017, uložena pokuta ve výši 5 000,- Kč, a to Příkazem č.j.: ČOI 73969/18/2200 ze dne 
06.06.2018. Tato pokuta byla panu xxxxx xxxxxxxxxxxx uložena za nesplnění povinností při 
vyřizování reklamace stanovených v ust. § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele ve smyslu naplnění skutkové podstaty přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. v) a x) 
téhož zákona. 

Ing. Jan Řezáč
ředitel České obchodní inspekce
inspektorát Plzeňský a Karlovarský
se sídlem v Plzni
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