
Česká obchodní inspekce V Praze dne 20.8.2019
Inspektorát Středočeský a Hl.město Praha      Č. j. ČOI 106444/19/1000
120 00 Praha 2, Štěpánská 15                    Sp.zn. ČOI 106241/19/1000

R O Z H O D N U T Í

Inspektorát Středočeský a Hl.m. Praha  v postavení povinného subjektu podle ust. § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „zákon“ ) rozhodl o žádosti ze dne 19.8.2019, vedené pod č.j. ČOI 
106241/19/1000, v níž žadatel xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx, 
xxxxxxxx@xxxxxx.xx, žádá o poskytnutí následujících informací: 

„žádám o informaci o výsledku kontroly u společnosti ENVONA s.r.o., tj. o kopii protokolu o 
kontrole, který vyhotovíte“

takto:
žádost o informaci se podle ust. § 15, odst. 1 zákona odmítá.

Odůvodnění

Dne 19.8.2019 byla Inspektorátu pro kraj Středočeský a Hl.m. Praha doručena žádost 
o poskytnutí informace vedené pod č.j. ČOI 106241/19/1000, v níž žadatel xxxxx xxxxxxx, xx
xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx žádá o poskytnutí následujících informací: 

„žádám o informaci o výsledku kontroly u společnosti ENVONA s.r.o., tj. o kopii protokolu o 
kontrole, který vyhotovíte“

Povinný subjekt, kterému byla žádost adresována prostřednictvím e-mailu, rozhodl o 
odmítnutí žádosti z důvodu neexistence požadované informace. Povinný subjekt nedisponuje 
požadovanou informací, kdy se dá v kontextu souvisejících dokumentů ( podání podnětu na 
společnost Envona s.r.o. a odpovědi na tento podnět) dovodit, že se vztahuje ke 
konkrétnímu případu, u kterého dosud kontrol neproběhla a požadovaná informace tudíž 
neexistuje. Podle zákona nelze o informaci žádat ani s předstihem pro případ, že by vznikla.

Z důvodu faktické neexistence požadované informace nezbylo, než žádost o 
požadovanou informace dle ust. § 15, odst. 1 zákona odmítnout. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho 
doručení odvolání k Ústřednímu inspektorátu ČOI, Štěpánská 15, Praha 2, prostřednictvím 
Inspektorátu Středočeský a Hl.m. Praha. 

Ing. Jan Štěpánek
ředitel  České obchodní inspekce
inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha
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