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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
xxxxxx xxxx,
České obchodní inspekci byla dne 4. 3. 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 31408/19/0100, v níž požadujete:
„1. Kolik bylo provedeno kontrol pohřebních služeb v roce 2015 – 2018.
2. Kolik bylo provedeno z toho kontrol soukromých pohřebních služeb v roce 2015 – 2018.
3. Jaká byla uložena celková výše pokut pohřebním službám za období 2015 – 2018.
4. Jaká celková výše uložených pokut byla u soukromých pohřebních služeb v období 2015 –
2018.
5. Kolik bylo provedeno kontrol ze strany ČOI u poskytovatelů kremačních služeb v období
2015 – 2018.“
K Vaší žádosti sdělujeme:
ad 1. Kontroly pohřebních služeb
rok 2015 - 148 kontrol
rok 2016 - 182 kontrol
rok 2017 - 130 kontrol
rok 2018 - 74 kontrol
ad 2. a 4. V interních databázových systémech České obchodní inspekce nejsou rozlišovány
a evidovány kontroly a pokuty uložené kontrolovaným subjektům podle kategorie „soukromé
pohřební služby“. Takové rozdělení v rámci evidovaných kontrol, uložených pokut a rozlišení
kontrolovaných osob povinný subjekt ke své činnosti nepotřebuje a ani žádný zákon mu
takovou povinnost neukládá. Z tohoto důvodu těmito informacemi povinný subjekt
nedisponujeme a není možné je poskytnout.
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ad 3. Pokuty uložené pohřebním službám
rok 2015 - 51 pokut celkem za 136 000 Kč
rok 2016 - 94 pokut celkem za 387 000 Kč
rok 2017 - 66 pokut celkem za 321 000 Kč
rok 2018 - 45 pokut celkem za 217 000 Kč.
ad 5. V interních databázových systémech České obchodní inspekce v rámci kontrol
pohřebních služeb není kategorie „poskytovatelé kremačních služeb“. Takové rozdělení
v rámci evidovaných kontrol, uložených pokut a rozlišení kontrolovaných osob povinný subjekt
ke své činnosti nepotřebuje a ani žádný zákon mu takovou povinnost neukládá. Z tohoto
důvodu těmito informacemi povinný subjekt nedisponuje a není možné je poskytnout.
S pozdravem
Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce

