
Telefon (+420) 545 125 911 E-mail bm_coi@coi.cz

ID datové schránky duydzx4

COI0X0160A8I

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno

438/30/19 ČOI 48771/19/3000 Mgr. Lang/952 09.04.2019

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

České obchodní inspekci byla dne 01.04.2019 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI

45309/19/O100. V ní požadujete písemné vyrozumění o datu provedení a výsledku poslední kontroly

provedené v provozovně BILLA na adrese Okružní 33, 638 00 Brno-sever.

K Vašemu dotazu Vám sděluji následující. Poslední kontrola v této provozovně byla provedena dne

27.03.2019. V rámci kontroly bylo zjištěno jednání, které nasvědčuje porušení právní povinnosti

uvedené v ust. § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů. Porušení bude řešeno v rámci společného řízení, a to za účelem uložení adekvátní sankce.

Dále ve Vašem podání žádáte o informace, jak v případě zjištění špatného naúčtování výrobku

postupovat a o provedení kontroly ve výše uvedené provozovně.

V případě zjištění, že došlo k pochybení ze strany prodávajícího, tedy ke špatnému účtování, máte

samozřejmě právo požadovat naúčtování ceny, se kterou jste byl seznámen. Dále můžete podat podnět

na prošetření tohoto jednání na příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

Pokud požadujete, aby Česká obchodní inspekce Vaše podání prověřila kontrolou, je třeba zaslat k výše

uvedené sp. zn. nebo č. j. veškeré materiály, které máte v dané věci k dispozici. Bez podkladů není

možné věc řádně prošetřit. Bylo by vhodné, abyste doložil zejména účtenky týkající se Vámi

zmiňovaných nákupů (dále např. fotografie cenovek na regálech). Po doložení výše uvedeného bude

Vaše podání vyhodnoceno a v případě podezření na porušení zákona o ochraně spotřebitele, bude u

prodávajícího provedena kontrola.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu


