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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše č.j. Naše sp.zn.. Naše Č.j. Vyřizuje/linka V Hradci Králové
41090/19/2700        ČOI  44509/19/2700     Gach/178   2019-03-29

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxx,

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému byla dne 
22. 3. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 
Sb.“), evidovaná pod č. j. 41090/19/2700.

Dle Žádosti požadujete:

„Věc: žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu 
k informacím ve věci společnosti xxxxxx s.r.o., IČ.: xxxxxxxx.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím společnost xxxxxx s.r.o., IČO: 
xxxxxxxx, sídlem xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx, prostřednictvím svého zmocněnce xxxxxxx
xxxxx žádá o poskytnutí informací distančním způsobem ze spisu Sp. Zn. 93615/17/2700.

Jmenovitě žádá o kopie veškeré korespondence mezi Českou obchodní inspekcí a 
spotřebitelkou xxxxx xxxxxxxxxxx ve věci společnosti xxxxxx s.r.o. za období od 13. 10. 2017 do 
dnešního dne, dále žádá o kopii listiny „Obsah spisu: xxxxxx s.r.o.“ Sp. Zn. 93615/17/2700, vše 
formou zaslání předmětných kopií v elektronické podobě do datové schránky zmocněnce 
společnosti, ve lhůtě sedmi dnů od přijetí této žádosti.

Ač je žadatel zároveň účastníkem v dotčeném řízení, žádá o kopie konkrétních listin a 
nikoliv kompletní spis, tuto žádost tak nelze vyhodnotit jako žádost o nahlížení do spisu.“
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K Vašemu požadavku sdělujeme, že požadované listiny jsou Vám zasílány formou 
přílohy tohoto sdělení. Jedná se o kopii obsahu spisu xxxxxx s.r.o. Co se týká korespondence
inspektorátu se spotřebitelkou paní xxxxxxxxxxx od 13. 10. 2017 do dnešního dne, správní 
orgán uvádí, že od 13. 10. 2017 do dnešního dne s paní xxxxxxxxxxx žádná korespondence 
neproběhla.

S pozdravem

Ing. František Švihlík
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové

Přílohy:

1) Dokument „Obsah spisu: xxxxxx s.r.o.“




