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

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský, obdržela Vaši žádost o poskytnutí

informací týkajících se společnosti Envona s.r.o.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující.

1. Kolik kontrol bylo vůči dané společnosti provedeno?

Česká obchodní inspekce provedla dvanáct kontrol společnosti Envona s.r.o. a v současné době

probíhá další kontrola výše uvedené společnosti.

2. S jakým výsledkem ze strany ČOI tyto kontroly byly?

Provedenými kontrolami bylo na straně společnosti zjištěno porušení ust. § 4 odst. 4, § 13, § 14

odst. 1 a § 20s odst. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění; a dále

porušení ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

3. Kolik bylo uloženo pokut?

Společnosti Envona s.r.o. byly uloženy dvě úhrnné pokuty. Rozhodnutí, kterými byly tyto pokuty

uloženy, jsou již pravomocná. V současné době jsou se společností Envona s. r. o. vedena další

správní řízení.

4. V jaké výši tyto pokuty byly?

Společnosti Envona s.r.o. byly uloženy pokuty ve výši 40.000 Kč a 80.000 Kč.

5. Zda byly pokuty již zaplaceny ze strany společnosti?

Pokuty ze strany společnosti Envona s.r.o. uhrazeny nebyly a první z výše uvedených pokut již byla

postoupena celnímu úřadu k vymáhání.

6. Byla provedena kontrola kontaktních míst a telefonů ve všech zastupitelství společnosti Envona?

Kontroly společnosti Envona s. r. o. proběhly v sídle inspektorátu. V rámci kontrolního šetření byly

ze strany správního orgánu v dané věci vyžádány a přezkoumány dokumenty od společnosti

Envona s. r. o. a byly přezkoumány poznatky získané od spotřebitelů, kteří podali podnět.

7. Kolik ČOI eviduje počet stížností z celé ČR na tuto společnost?

Česká obchodní inspekce eviduje 164 podání týkajících se společnosti Envona s.r.o.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu


