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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 138403/19/O100 ČOI 144335/19/O100 14.11.2019

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

Vážený pane,

České obchodní inspekci byla dne 31. 10. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 138403/19/0100, v níž požadujete:

A) V kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným1

k projednání přestupku dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele (dále jen „ZOS“), vedeno správní řízení pro porušení povinnosti
stanovené § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k ZOS (tj. pro užívání
nekalé obchodní praktiky spočívající v neoprávněném používáním značky jakosti nebo
jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 do současnosti.
V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla
případná jednotlivá správní řízení vedena;

B) v kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným2

k projednání přestupku dle § 24 odst. 1 písm. e) ZOS, vedeno správní řízení pro
porušení povinnosti stanovené § 18b ZOS (tj. pro neoprávněné používání ekoznačky),
a to za období od 12. února 2008 do současnosti. V souvislosti s tím žádám o
poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla případná jednotlivá správní
řízení vedena.

1 Příslušnost povinného subjektu k projednání přestupku vyplývá z ust. § 24b odst. 1 ve spojení s § 23 odst. 1
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a z ust. § 1 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci.
2 Příslušnost povinného subjektu k projednání přestupku vyplývá z ust. § 24b odst. 1 ve spojení s § 23 odst. 1
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a z ust. § 1 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci.



 

Pro případ, že by požadované informace byly zveřejněny, trváte na přímém poskytnutí této 
informace ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Žádáte o poskytnutí informace elektronicky na email uvedený v hlavičce.  
 
 
K Vaší žádosti sdělujeme: 
 
Úvodem uvádíme, že vzhledem k tomu, že informace k Vámi požadovaným identickým 
žádostem  zaslaným na všech 7 regionálních inspektorátů jsou vedeny v centrální databázi, 
vyřizujeme všechny tyto žádosti v rámci Ústředního inspektorátu ČOI a souhrnnou odpověď 
odesíláme pod jedním číslem jednacím.   
Touto odpovědí tedy považujeme i Vaše žádosti směrované na jednotlivá pracoviště 
inspektorátů za vyřízené.  
 
 
ad A) V databázi České obchodní inspekce se nepodařilo žádné rozhodnutí k předmětnému 
porušení zákona dohledat.  
 
Ad B) V databázi ČOI byl dohledán jeden dokument vztahující se k porušení povinnosti 
stanovené v § 18b ZOS vedený pod čj. ČOI 10/1207/15/P/34 – Příkaz o uložení sankce ve 
výši 8 000, - Kč, který je přílohou tohoto dopisu.       
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Příkaz – čj. ČOI 10/1207/15/P/34 ze dne 11. 3. 2016 


