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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Č. Budějovice
ČOI 107107/19/2000 ČOI 108715/19/2000/Bő Mgr. I. Bőhmerlová/347     26. 8. 2019

Poskytnutí informací na podkladě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dne 21. 8. 2019 obdržel inspektorát České obchodní inspekce Jihočeský a Vysočina 
se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“) Vaše elektronické podání, 
jehož obsahem je žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

V žádosti požadujete poskytnout informace ke kontrolám, které u Vás proběhly ze strany 
shora jmenovaného inspektorátu na pracovišti v xxxxx x xxxxxxx za období od 28. 11. 2018 
do doby podání žádosti, a to s tím, že informace by měla obsahovat kompletní výčet kontrol, 
obsahující data jejich provedení současně sdělní, zda byla kontrola provedena dle vlastního 
rozhodnutí české obchodní inspekce či na základě podnětu.

K Vaší žádosti tedy sdělujeme:

Česká obchodní inspekce eviduje od 28. 11. 2018 až do současné doby pouze jednu 
kontrolu společnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x  x.x., a to kontrolu v betonárně 
v xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx dne 27. 2. 2019. 

Kontrole byl přítomen pan vedoucí xxxxxxxxx, pan x. xxxxx, přičemž při kontrole 
nebyly zjištěny závady. 

Kontrolu iniciovalo podání spotřebitele, viz obsah protokolu o kontrole, který byl 
doručen kontrolované osobě dne 8. 3. 2019 prostřednictvím její datové schránky.

Informace je zasílány na žadatelem nově určenou doručující adresu 
xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx (původní adresa xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx) byla v rámci nápravy 

Žadatel:
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x x.x.
x.x. xx
xxx xx xxxxx
xxx xxx xx xxx

doručuje se na doručovací adresu:
xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
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absence zmocnění původně jednající osoby za žadatele změněna, viz sdělení ze dne 
23. 8. 2019, evidované pod č.j. ČOI 108262/19/2000).

S pozdravem

Mgr. Martina Střihavková
ředitelka České obchodní inspekce
inspektorátu Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích




