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Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha

………. ČOI  53925/19/O100 ČOI  54231/19/O100 30.04.2019

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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 17. 4. 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), čj. ČOI 53925/19/0100, v níž požadujete:

„Poskytnutí písemné informace, který Váš zaměstnanec po doručení mého podnětu, jednal 
s AK xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx a které konkrétní informace z mého spisu byly této 
AK poskytnuty. 
Žádám o písemnou zprávu, kterému ze zaměstnanců AK byl poskytnut můj podnět a které 
konkrétní přílohy z mého spisu byly dány k dispozici. 
Žádám o sdělení, jakým způsobem byla AK informována o obsahu mého podnětu na ČOI.“

K Vaší žádosti uvádíme: 

Na Vaše podání vedené pod sp.zn. ČOI 8449/19/0100 ze dne 17. 1. 2019 Vám byla dne 26. 
2. 2019 odeslána odpověď z poradenské a informační služby ČOI v elektronické podobě, kdy 
Vám bylo sděleno, že po zhodnocení informací zaslaných v podání a přiložených důkazů 
přesahuje Vámi uvedený spor možnosti oddělení ADR a že se jedná o občanskoprávní nároky,  
v nichž může závazným způsobem rozhodnout pouze soud. Dále Vám bylo doporučeno obrátit 
se na advokáta, který by detailně posoudil Váš konkrétní případ. 

K Vašim dotazům, k nimž požadujete odpověď podle ZSPI sdělujeme: 

1. Nikdo ze zaměstnanců ČOI po doručení Vašeho podnětu nejednal s AK xxxxxxxx, 
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a neposkytl žádné konkrétní informace z Vašeho spisu této 
kanceláři. 

2. Česká obchodní inspekce neposkytla Váš podnět žádnému zaměstnanci uvedené 
advokátní kanceláře a k dispozici této kanceláři nebyly dány ani žádné přílohy 
z Vašeho spisu. 

3. České obchodní inspekci není známo, jakým způsobem byla Vámi uvedená advokátní 
kancelář informována o obsahu Vašeho podnětu na ČOI.       



Mimo režim žádosti podané podle ZSPI Vám vracíme materiály, které jste zaslala ČOI spolu 
s Vaším podnětem evidovaným dne 17. 1. 2019 pod čj. ČOI 8449/19/0100. O jejich vrácení 
jste žádala emailem evidovaným dne 27. 2. 2019 pod čj. ČOI 28475/19/0100.  

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce
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