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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 130130/19/O100 ČOI 131205/19/O100 21.10.2019

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

České obchodní inspekci byla dne 11. 10. 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 130130/19/0100, v níž požadujete:

Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, která se týkají diskriminace spotřebitele, resp. která
se týkají § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Konkrétně poskytnutí rozhodnutí
v případech zmiňovaných v tiskové zprávě ČOI z 25. 3. 2019 https://www.coi.cz/diskriminace-
spotrebitele-neni-na-ustupu/, kdy zpráva zmiňuje 9 důvodů, ze kterých ČOI dovodila podezření
porušení povinnosti nediskriminovat spotřebitele.
Žádáte poskytnutí rozhodnutí ve výše uvedených věcech, pokud byla taková rozhodnutí
vydána.

Dále uvádíte, že na základě Vaší předcházející žádosti z června tohoto roku Vám již byla
poskytnuta 3 rozhodnutí (čj. ČOI 51720/19/1000, čj. ČOI 64148/19/1000 a čj. ČOI
55991/19/2000/Tc), jejichž zaslání v této žádosti nepožadujete.

K Vaší žádosti sdělujeme:

V souvislosti s informacemi uvedenými ve Vámi zmiňované tiskové zprávě bylo vydáno dalších
9 pravomocných rozhodnutí. V rámci řízení se společností Cement, s.r.o. bylo vydáno po
odvolání i druhostupňové rozhodnutí, které také poskytujeme. Tato společnost podala žalobu,
která je v současnosti vedena u Městského soudu v Praze 2 pod značkou 15A 83/2019.



 

Rozhodnutí a příkazy jsou přílohou tohoto dopisu a poskytujeme je v anonymizované podobě.  
  
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel      
České obchodní inspekce  
 
 
 
 
Přílohy:  
Anonymizované kopie: 
Příloha č. 1 - Rozhodnutí I. čj. ČOI 147518/18/1000  
Příloha č. 2 - Rozhodnutí II. Čj. ČOI 55998/19/0100/1000/19/Kr/Śt 
Příloha č. 3 - Příkaz čj. ČOI 20873/19/2400/0139/P/PL/Če 
Příloha č. 4 - Příkaz čj. ČOI 23775/19/2400/0168/P/PL/Če 
Příloha č. 5 - Příkaz čj. ČOI 23505/19/2400/0167/P/PL/Če 
Příloha č. 6 - Příkaz čj. ČOI 44907/19/2500/0250/PŘ/KL/če 
Příloha č. 7 - Příkaz čj. ČOI 22780/19/2400/0160/P/PL/Če 
Příloha č. 8 - Příkaz čj. ČOI 21450/19/2400/0147/P/PL/Če 
Příloha č. 9 - Příkaz 133087/19/3000/P/L 
Příloha č. 10 - Rozhodnutí čj. ČOI 46995/19/3100/R0042/Vit 
 
 


