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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše č.j. Naše č.j.: Naše SpZn.: Vyřizuje/linka V Hradci Králové
2019-10-30 138614/19/2700 138311/19/2700 Malátek/183 2019-11-01

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému byla dne
30. 10. 2019 doručena Vaše písemnost, která byla vyhodnocena jako žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod č. j. ČOI
138311/19/2700.

Dle Žádosti požadujete:
„Vážení,
v zastoupení za p.

(jsem obhájcem jmenovaného v řízení vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové – řízení se týká mj. činnosti níže uvedené společnosti),

si tímto dovoluji požádat o poskytnutí informací o:

• průběhu a výsledcích kontrol prováděných ze strany ČOI u výše uvedené společnosti
Interpres Creditum s.r.o. v letech 2010, 2011

Tyto informace potřebujeme pro účely soudního řízení u Krajského soudu v Hradci Králové.“.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Vám poskytujeme Vámi požadované informace.

Dle databáze kontrol byla u společnosti Interpres Creditum s.r.o., IČ 28790146, se
sídlem Roudničská 258/47a, 500 02 Hradec Králové provedena kontrola:
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Dne 14. 9. 2010 – bylo zjištěno porušení § 3 (příloha č. 1, odst. d) zákona č. 321/2001 Sb., a 
naplnění skutkové podstaty § 9 zák. č. 64/1986 Sb.. Za toto porušení byla uložena pokuta ve 
výši formou Příkazu na místě ve výši 1 000 Kč. 
 
Dne 16. 11. 2010 – v rámci dozorových pravomocí České obchodní inspekce nebyly zjištěny 
nedostatky. 

 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                                    
Ing. František Švihlík 
ředitel České obchodní inspekce  
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického  
se sídlem v Hradci Králové 
 
 
v z. Ing. Mgr. Milan Malátek 
ředitel Odboru administrativně právního 


