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

Vaše zn. Sp.zn. Čj. Vyřizuje/kl. Ostrava
22. 1. 2019 167533/18/4000 11848/19/4000 Ing. F. Indra 24. 1. 2019

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – OBI Česká republika s.r.o.

K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v rozhodném znění, sděluji, že na základě Vašeho podnětu dne 11. 1. 2019
provedli inspektoři České obchodní inspekce v provozovně společnosti OBI Česká republika
s.r.o. na adrese Výškovická 3123/46, 700 30 Ostrava kontrolu.

Kontrolou byla zjištěna následující porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v rozhodném znění (ZOS):

- porušení povinnosti podle § 12 ZOS informovat v souladu s cenovými předpisy 
a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných 
výrobků zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků jinak vhodně 
zpřístupnit, a to u 6 z 99 druhů kontrolovaných výrobků (vánoční ozdoby, osiva, potřeby pro 
zahrádkáře atd.), které byly v době kontroly vystaveny a nabízeny k prodeji za sníženou cenu
a tím naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu § 24 odst. 7 písm. k) ZOS a

- porušení povinnosti podle § 15 odst. 2 ZOS vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné 
potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem a tím naplnění
skutkové podstaty přestupku ve smyslu § 24 odst. 7 písm. o) ZOS.

Za uvedené přestupky byla společnosti OBI Česká republika s.r.o. formou příkazu na místě 
uložena pokuta ve výši 2 000,-- Kč.

Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 11. 1. 2019 a kontrola tím byla ukončena

S pozdravem

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu

Na vědomí: Ústřední inspektorát ČOI
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