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PID: COI0X012T21G

Česká obchodní inspekce
inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

Vaše zn. Sp. zn. Č. j. Vyřizuje/kl. Ostrava
13. 8. 2018 55182/18/4000 ČOI 107783/18/4000 Ing. F. Indra 21. 8. 2018

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrolou, provedenou inspektory České obchodní inspekce (ČOI) dne 21. 4. 2018 v provozovně 
– stánku v Dolní oblasti Vítkovice, 703 00 Ostrava bylo zjištěno, že společnost CANNACURA, 
s.r.o. v rozporu s § 11 odst. 5 ZOZ porušila zákaz prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě 
mladší 18 let, když prodala alkoholický nápoj – KONOPIVO speciální ležák s obsahem 5 % 
objemových etanolu osobě mladší 18 let (figurantce narozené v roce 2001), přičemž prodavačka 
paní xxx xxxxxxxx žádným způsobem neověřila její věk.

Tímto svým jednáním obviněná naplnila skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 36 odst. 1 
písm. l) ZOZ.

Rozhodnutím ze dne 30. 7. 2018 uložil ředitel nadepsaného inspektorátu ČOI společnosti 
CANNACURA, s.r.o. pokutu ve výši 20 000 Kč. Pokuta byla uložena dle § 150 odst. 1 a 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v rozhodném znění ve formě příkazu. Příkaz byl účastnici řízení 
doručen dne 9. 8. 2018.

Proti příkazu podala účastnice řízení v zákonné osmidenní lhůtě podle § 150 odst. 3 správního 
řádu odpor, jehož součástí je i tento odstavec:

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám, z jakého 
důvodu došlo v rámci této akce vůči firmě CANNACURA, s.r.o. k využití přizvané osoby -
figuranta – provokatéra.

V prvé řadě se ohrazuji proti termínu provokatér. Podle § 30 odst. 4 in fine zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v rozhodném znění

při kontrole dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 4, § 6 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 15 je 
Česká obchodní inspekce oprávněna provádět kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 
18 let.

Tolik tedy k použitým výrazům.
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K meritu dotazu pak správní orgán upozorňuje na svoje sdělení ze dne 18. 7. 2018 ke stížnosti 
společnosti CANNACURA, s.r.o., kde byla na straně 5 společnost informována o okolnostech 
kontroly.

Nicméně proto, že se uvedenému sdělení zřejmě nedostalo ze strany společnosti CANNACURA, 
s.r.o. dostatečné pozornosti, uvádím ještě jednou:

„Kontrola byla provedena z moci úřední, byla provedena běžným způsobem tak jako řada jiných 
obdobných kontrol a současně byla provedena v rámci organizované kontrolní akce na 
konopném veletrhu KONOPEX 2018. Koordinátorem této kontrolní akce bylo Městské 
ředitelství Policie Ostrava, akce se zúčastnili kromě Policie ČR a České obchodní inspekce ještě 
Generální ředitelství cel – pobočka Ostrava a Krajská hygienická stanice – pobočka Ostrava.“

Již jen pro upřesnění cituji z žádosti Policie ČR o součinnost při provádění kontrol:

… bude vhodné z hlediska příslušných přizvaných složek státní správy provádět kontroly po 
vlastní linii především v oblasti
…
Prodej návykových látek mladistvým (dětem do 18 let)

Z těchto důvodů tedy byla kontrola provedena prostřednictvím osoby mladší 18 let.

S pozdravem

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu
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