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

České obchodní inspekci byla dne 12. února 2020 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 21355/20/0100, v níž požadujete:

Poskytnutí anonymizované podoby všech rozhodnutí příslušných inspektorátů České
obchodní inspekce, které byly vydány v souvislosti s kontrolami provedenými v roce 2019,
týkajících se obchodování se zápalkami, zapalovači a podpalovači ohně uvedenými na trh u
společností, jichž se žádost týká a to za období roku 2019 a také informace o opatřeních,
která byla v rámci těchto šetření uložena.

Informace žádáte poskytnout elektronicky do datové schránky případně na e-
mailovou adresu

V případě účtování náhrady nákladů za poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 17
ZSPI žádáte o sdělení její výše, jakož i o sdělení požadovaného způsobu úhrady.

K Vaší žádosti sdělujeme:

Rozhodnutí o uložení sankce vydaná Českou obchodní inspekcí v roce 2019 ve Vámi
požadované oblasti poskytujeme v přílohách tohoto dopisu. Současně však upozorňujeme,
že v databázovém systému ČOI lze vyhledat informace ke kontrolám prodeje zapalovačů
(typ novelty), a to jako nebezpečných výrobků. Sortiment zápalek a podpalovačů nelze
žádným způsobem ze systému vygenerovat. Kontroly těchto výrobků jsou spojeny s jiným
sortimentem a nejsou v systémech vykazovány samostatně.

Na základě šetření je uloženo správním orgánem ochranné opatření spočívající ve stažení
výrobků z trhu a oběhu. Toto opatření je odůvodněno nutností zabezpečit ochranu trhu před
výrobky, které by svými vlastnostmi mohly ohrozit veřejný zájem chráněný zákonem. V tomto
případě se jedná o bezpečnost, zdraví a ochranu majetku spotřebitelů. Společnost je



 

povinna umožnit osobě, která vlastní nebo drží uvedený nebezpečný výrobek a který  
v uvedené (kontrolované) provozovně prokazatelně zakoupila, aby jej mohla vrátit zpět na  
náklady společnosti.  Vydaná ochranná opatření jsou také obsahem přílohy.  
  
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
17 x příkaz o uložení sankce (anonymizováno)  
  8 x příkaz o uložení ochranného opatření (anonymizováno) 


