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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
České obchodní inspekci byla dne 14. 1. 2019 (emailem přes podatelnu) a 17. 1. 2019 (jako
listovní zásilka) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI),
evidovaná pod č.j. ČOI 6638/19/0100 a 8195/19/0100, v níž požadujete:
Poskytnutí informací týkajících se provedených kontrol v potravinářském průmyslu v letech
2007 – 2018:
1) Počet kontrol, které byly u obchodníků s potravinami provedeny z vlastní iniciativy
Vaší instituce a počet kontrol, které byly provedeny na základě cizího podnětu
2) Jakým způsobem je vyčíslena finální výše udělené pokuty (kumulovaná částka za
všechny přestupky nebo je trestán pouze nejzávažnější identifikovaný přestupek
3) Počet kontrol (pozitivních a negativních) a výše pokut udělená prodejcům potravin
4) Počet kontrol (pozitivních a negativních) a výše pokut udělená výrobcům a
dodavatelům potravin.
Žádáte o poskytnutí informací v písemné podobě a jejich zaslání na uvedenou adresu nebo
v elektronické formě e-mailem na adresu xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx a to v zákonné lhůtě 15
dnů ode dne přijetí žádosti. Na poskytnutí požadovaných informací trváte i v případě, že byly
již zveřejněny.
K Vaší žádosti sdělujeme:
Úvodem upřesňujeme některá fakta:
1) Česká obchodní inspekce není kompetentním orgánem dozoru pro výkon kontrol
v potravinářském průmyslu. Průmyslem se rozumí výrobní činnost, při které se
pomocí technologií, tedy výrobních prostředků a výrobních postupů získávají a
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zpracovávají suroviny na konečné výrobky. ČOI v rámci své působnosti kontroluje
osoby, které výrobky potravinářského průmyslu nabízejí a prodávají. Předmětem
kontrol ČOI však nejsou vlastnosti těchto výrobků a s tím související označování, ale
dodržování jiných právních předpisů týkajících se obecně prodeje výrobků a
poskytování služeb, včetně některých omezení, jako např. seznámení spotřebitele
s cenou, správnost měření a účtování, zákaz prodeje alkoholu, omezení prodejní
doby, požadavků na značení z hlediska daní atp.
2) V databázovém systému, se kterým ČOI pracuje, jsou data ukládána až od roku
2009. Údaje uložené v dřívějších systémech již nejsou přístupné a nelze je z těchto
systémů nijak vygenerovat. Proto lze pracovat s údaji za období 2009 – 2018.
3) Ve smyslu Vašeho dotazu s termínem „obchodníci s potravinami“ Česká obchodní
inspekce nepracuje a ve svých databázích neeviduje zvlášť subjekty, které jsou
„obchodníky s potravinami“, respektive potravinářskými podniky.
V systému ČOI je evidován „kontrolovaný sortiment“, v tomto případě by se mohlo jednat o
sortiment „potraviny“, který však může být vykazován i v rámci kontrol jiného,
nepotravinářského zboží či v rámci kontrol zaměřených na jinou oblast. V databázovém
systému není zavedena a evidována kategorie „obchodníci s potravinami“. Takovouto
kategorii ČOI v rámci statistického zpracování počtu kontrol, jejich zaměření a výsledků
nepotřebuje a ani nemá zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace
v této struktuře.
Vzhledem k tomu, že v databázovém systému ČOI není zavedena kategorie „obchodník
s potravinami“, nelze z tohoto systému ani informaci týkající se takto vymezených osob
získat.
Poskytujeme tedy informace, které lze z databáze ČOI vygenerovat a které se týkají
kontrol, v rámci kterých byl jedním z kontrolovaných sortimentů, popřípadě jediným
kontrolovaným sortimentem, sortiment potravin, bez ohledu na osobu, která jej nabízela
nebo prodávala, popřípadě podávala. Z našeho pohledu nelze určit, zdali je možné tuto
kategorii přiřadit pod označení použité v žádosti tj. „obchodníci s potravinami“. Výše uvedené
platí i pro členění kontrol na kontroly realizované z vlastní iniciativy a kontroly realizované na
základě cizího podnětu, a členění kontrol na kontroly se zjištěním a bez zjištění, kde zároveň
platí, že zjištění se nemuselo, ale mohlo týkat potravinářského sortimentu. Obdobně i
v případě uložených pokut a jejich výše nelze určit, zda byly uloženy za porušení právních
předpisů souvisejících s nabídkou a prodejem potravin, nebo jiného sortimentu. Proto
doporučujeme pro jakékoli další zpracování dat používat označení „kontroly v rámci
sortimentu potraviny“.
ad 1) Počty kontrol, v rámci kterých byl kontrolován sortiment „potraviny“ v letech 2009 –
2018.
Na základě vygenerovaných informací bylo v letech 2009 až 2018 (včetně) provedeno
celkem 107 501 kontrol na základě vlastní kontrolní činnosti a 11 691 kontrol s vazbou na
podání spotřebitelů.
ad 2) Způsob vyčíslení finální výše uložené pokuty.
Ukládání pokuty v případě více přestupků téhož pachatele projednávaných ve společném
řízení upravuje s účinností od 1. 7. 2017 ust. § 41 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“). Dle ust. § 41 odst. 1 tohoto
zákona se v takovém případě uloží úhrnná pokuta podle ustanovení vztahujícího se na
přestupek nejpřísněji trestný; jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží správní orgán
pokutu podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější (v této souvislosti lze

zohlednit např. význam chráněného zájmu, který byl přestupkem dotčen, způsob spáchání
přestupku, jeho následky, okolnosti, za kterých byl spáchán apod.). Skutečnost, že se
obviněný dopustil dalších přestupků, je pak při určení výše pokuty zohledněna jako okolnost
přitěžující, jak vyplývá z ust. § 40 písm. b) zákona o přestupcích.
Pro úplnost lze dodat, že dle ust. § 41 odst. 2 zákona o přestupcích při společném
projednání dvou nebo více přestupků může správní orgán uložit pokutu ve vyšší sazbě
určené tak, že horní hranice sazby pokuty za přestupek nejpřísněji trestní se zvyšuje až o
polovinu, nejvýše však do částky, která je součtem horních hranic sazeb pokut za jednotlivé
společně projednávané přestupky. Ust. § 41 odst. 3 zákona o přestupcích pak umožňuje,
aby spolu se správním trestem uloženým podle výše zmíněných zásad byl uložen i jiný druh
správního trestu, jestliže by jej bylo možno uložit za některý ze společně projednávaných
přestupků.
ad 3) Počty kontrol, v rámci kterých byl kontrolován sortiment „potraviny“ bez zjištění a se
zjištěním v letech 2009 – 2018.
Na základě vygenerovaných informací bylo v letech 2009 až 2018 (včetně) provedeno
celkem 88 382 kontrol bez zjištění a 30 810 kontrol se zjištěním.
V tomto období byly uloženy pokuty v celkové výši 232 375 600 Kč.
ad 4) Česká obchodní inspekce neprovádí kontroly v sortimentu potravin u výrobců ani u
dodavatelů potravin.
Pokud by Vaše otázky měly za cíl kvalitu potravin, pak je tato kontrolní pravomoc dána
především Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nikoli ČOI. Ke kontrolám potravin
jsou dány pravomoci v rozsahu jejich věcné působnosti i některým dalším dozorovým
orgánům, jako jsou orgány veterinární správy, které vykonávají dozor především nad
zdravotní nezávadností potravin živočišného původu nebo orgány ochrany veřejného zdraví,
které vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností
stanovených zákony a předpisy o ochraně veřejného zdraví aj.
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