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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Ústí n. Labem
ČOI 10983/20/2500 ČOI 13540/20/2400 Stojková/19 3. 2. 2020

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

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, obdržela dne
23. 1. 2020 Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod č. j. ČOI 10983/20/2500 (dále
jen „Žádost“).

V této se na nás obracíte s žádostí o poskytnutí informací:

- Zaslání soupisu všech pravomocně udělených sankcí, včetně její výše, a to ve vztahu
k ceně uskutečněné obchodní transakce (obratu vč. DPH) v rozmezí 20-ti – 30-ti tis. Kč,
a to konkrétně za roky 2017 – 2019 a plošně na území celé České republiky v sestupném
pořádku. Konkrétní sankce udělené za porušení a naplnění skutkové podstaty ust.
§ 15 odst. 3 a § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme následující:

Dle Vámi požadované specifikace bylo provedeno šetření, dle kterého za období v letech 2017 – 2019
plošně na všech inspektorátech České obchodní inspekce byla, za současné porušení a naplnění
skutkové podstaty ust. § 15 odst. 3 a § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění, kdy se zároveň jednalo o právní vztah podnikatele a spotřebitele, jehož předmětem
bylo plnění v rozsahu 20 – 30 tisíc Kč, uložena sankce pouze jednou a to pod č. j. ČOI 168391/17/2700.
Jednalo se o sankci ve výši 20. 000 Kč, která byla uložena příkazem ve správním řízení. S nabytím právní
moci dne 12. 12. 2018.
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Sdělujeme Vám, že úhrada dle §17 zákona 106/1999 Sb., po Vás vyžadována nebude, a to z důvodu 
zanedbatelných nákladu souvisejících s vyhledáváním a poskytnutím požadovaných informací. 
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ředitelka České obchodní inspekce  
inspektorát Ústecký a Liberecký  
se sídlem v Ústí nad Labem       


