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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, 

pracoviště Liberec
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Liberec
ČOI  36184/19/2500 ČOI  39717/19/2500 Klingerová/206 21. 3. 2019

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxxx,

České obchodní inspekci, Inspektorátu Ústeckému a Libereckému, pracoviště Ústí nad 

Labem, byla dne 13. 3. 2019 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod čj. ČOI 36184/19/2400 (dále jen „Žádost“), v níž 

požadujete: 

Potvrzení informace k tiskové zprávě ze dne 18. ledna 2019 „Při nabídkách levnějších 

energií obchodníci často klamou spotřebitele“, ve které se uvádělo, že v našem kraji byla 

provedena 1 kontrola bez zjištění porušení zákona. Žádáte o potvrzení informace, zda šlo 

o subjekt Český spotřebitelský servis energií, s. r. o., IČO 05885981, se sídlem Podhorská 

377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, s kterou máte rovněž negativní zkušenosti, nebo 

o výsledky kontroly a pravomocné rozhodnutí vydané v zmiňovaném případě.

K vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

V současné době se společností Český spotřebitelský servis energií, s. r. o., IČO 05885981, 

se sídlem Podhorská 377/20, 466 01, Jablonec nad Nisou, kontrola na inspektorátu pro 

Ústecký a Liberecký kraj stále probíhá a v rámci tohoto šetření jsou shromažďovány 

podklady potřebné k posouzení, zda došlo při činnosti uvedené společnosti k porušení 

zákona. Vzhledem k tomu, že kontrola není dokončena, nelze Vám v současné době
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požadované informace sdělit. Po ukončení kontroly či případného správního řízení, nabytím 

právní moci rozhodnutí, Vám požadované informace poskytneme.

Zároveň Vás chceme upozornit, že se může jednat řádově o několik měsíců, vzhledem 

k zákonným lhůtám pro uplatnění práv účastníka řízení, a to jak ve fázi kontroly, tak i ve fázi 

správního řízení.   

S pozdravem

Ing. Renata Linhartová, MBA 

ředitelka České obchodní inspekce 

inspektorát Ústecký a Liberecký 

se sídlem v Ústí nad Labem




