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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 22. 7. 2019  doručena datovou schránkou Vaše  žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), evidovaná 
pod č.j. ČOI 94336/19/0100,  v níž požadujete:

„Kolik kontrol u subjektů zaměřených na dodržování ustanovení § 3 zákona č. 634/1992 Sb.,
(dále jen „Zákonné požadavky“) maloobchodní prodej provedla ČOI  v období od 1. 1. do 
30. 6. 2019 (dále jen „Rozhodné období“), a to:

I.
1) Celkový počet kontrol ve všech provozovnách maloobchodu za Rozhodné období.

2) Počet kontrol provedených u následujících právních subjektů – Tesco Stores ČR 

a.s., Tesco Franchise Stores, Ahold, Globus ČR, Penny Market, Kaufland, Billa, Lidl, 

COOP za Rozhodné období. 

3) V kolika případech bylo zjištěno porušení zákonných požadavků v členění podle 

jednotlivých výše uvedených subjektů.

4) Kolik pokut a v jaké celkové výši bylo v Rozhodném období pravomocně uloženo 

v členění podle výše uvedených subjektů.  

II. Poskytnout informace požadované v bodě I. v členění za jednotlivé oblastní
inspektoráty. 

III. Kolik kontrol bylo u společnosti Tesco Stores a.s. provedeno na základě podnětu 
     spotřebitelů. 

Žádáte o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky. 



K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: 

Informace týkající se Vašeho dotazu jsou v celém rozsahu obsaženy v příloze tohoto dopisu. 

Pro upřesnění doplňujeme:

Uváděné pokuty a sankce za ně nejsou uloženy výlučně za porušení § 3 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V mnoha případech je porušení jmenovaného 
ustanovení součástí porušení dalších zákonných povinností prodejce zjištěných v rámci 
kontrolní akce. To znamená, že pokuta je uložena za porušení i více ustanovení zákona, 
přičemž její celková výše zohledňuje všechna porušení a jejich závažnost.

Podle metodiky kontrol a evidence porušení zákona v databázovém systému ČOI  
jsou evidovány celkové výsledky kontrolní akce. Pokud je při kontrole zjištěno pouze jedno 
porušení zákona, je zaevidováno jako jedinečné, pokud je při kontrole zjištěno porušení více 
ustanovení zákona, jsou evidována všechna porušení, a tak v těchto případech může být i 
Vámi požadované porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele evidováno 
jako jedno z několika dalších porušení. V tomto smyslu je potřeba na poskytnuté údaje 
nahlížet.  

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 

Příloha: 
Přehled kontrol a pokut za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb. u požadovaných subjektů. 




