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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
České obchodní inspekci byla dne 22. 2. 2019 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 26570/19/0100, v níž požadujete:

„1) Z jakého důvodu byl Státní zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu v Praze,
postoupen můj podnět ke kontrole, týkající se podání na Kristal bistro Sokolovská 99/101 (sp.
zn. COI 13004/19/1000),
2) v jaké části bylo podání postoupeno,
3) zda bylo využito při kontrolní činnosti České obchodní inspekce,
4) žádám o informaci obsahu usnesení, kterým bylo postoupeno, a to jeho naskenováním,
5) konečně žádám o informaci, jaké důvody k zahájení řízení z moci úřední shledal povinný
subjekt a jak řízení skončilo (zda a jaká sankce byla udělena) ve věci Inspektorátem
Olomouckým a Moravskoslezským vedené pod sp. zn. ČOI 109871/18/4000.“
Žádáte doručit na elektronickou adresu xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
K Vaší žádosti uvádíme:
ad 1) Kontrolní kompetence podle zákona č. 634/1999 Sb., o ochraně spotřebitele (dále „ZOS“)
jsou svěřeny různým státní kontrolním orgánům. K postoupení Vašeho podání na Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekci došlo z hlediska věcné příslušnosti podle ust. § 23
odst. 2 ZOS.
ad 2) K postoupení došlo v části týkající se množství (objemu) objednaného a placeného čaje.
ad 3) Podnět byl využit ke kontrolní činnosti ČOI.
ad 4) Postoupení podání na SZPI je přílohou tohoto dopisu.
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ad 5) Na základě podání vedeného pod sp.zn. ČOI 109871/18/4000 byla uskutečněna
kontrola, při níž bylo zjištěno, že společnost CRUDO a COTTO, s.r.o. v postavení
prodávajícího porušila právní povinnost tím, že použila měřidlo s neplatným úředním ověřením
a naplnila tak skutkovou podstatu ust. § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1999 Sb., o ochraně
spotřebitele, čímž se dopustila přestupku ve smyslu § 24 odst. 7 písm. a) téhož zákona.
Za tento přestupek byla společnosti udělena pokuta na místě ve výši 1 000, - Kč. Současně
podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, byl vydán
zákaz používání tohoto měřidla s neplatným úředním ověřením – digitální váha zn. CAS,
model: SW-1, až do doby zjednání nápravy.
K samotnému předmětu podání spotřebitele – deklarovaná míra u podaných alkoholických
nápojů zakoupených v kontrolním nákupu byla dodržena, objednaná kohoutková voda byla
inspektorům v postavení spotřebitelů poskytnuta zcela zdarma.
S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
Ústřední ředitel
České obchodní inspekce

Příloha:
Postoupení podání na SZPI – čj. ČOI 21770/19/100, dne 11.2.2019

