
*COI0X01BMZ7H*
COI0X01BMZ7H

Telefon (+420) 296 366 102 Fax (+420) 296 366 236 E-mail podatelna@coi.cz
ID datové schránky x7cab34

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 66714/20/O100 ČOI 69171/20/O100 20.05.2020

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

České obchodní inspekci byla dne 9. května 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 66714/20/0100, v níž požadujete informace:

„1. Kolik vám bylo ohlášeno porušení zákona ze strany cestovní kanceláře za měsíc březen,
duben a až do dne zpracování žádosti.
2. V kolika případech již bylo zahájeno „prověřování“.
3. V kolika případech bylo v souvislosti s porušením některého zákona zahájeno správní
řízení.
4. Kolik řízení jste v dané věci zahájili z vlastní iniciativy – úřední povinnosti.
5. Kolik kontrol jste u cestovních kanceláří provedli.
6. Kolik oznámení jste předali jinému (správnímu) orgánu k prověření.
7. Kolik již bylo uděleno sankcí a v jaké celkové výši.“

K Vaší žádosti sdělujeme:

Údaje se vztahují k období od 1. 3. 2020 do data zpracování podkladů tj. 13. 5. 2020

ad 1. V uvedeném období bylo přijato 46 podání týkajících se cestovních kanceláří.

ad 2. Přijatá podání jsou postupně vyřizována příslušnými odpovědnými pracovišti.

ad 3. V uvedeném období nebylo zahájeno žádné správní řízení.

ad 4. Z vlastní iniciativy nebylo v uvedeném období zahájeno žádné řízení.

ad 5. V uvedeném období bylo provedeno 94 kontrol u cestovních kanceláří se zaměřením
na dodržování zákazů maloobchodního prodeje a poskytování služeb, případně přítomnosti
veřejnosti v provozovně dle Usnesení vlády ČR (dále jen UV) č. 72/2020 Sb., o přijetí
krizového opatření ze dne 12. 3. 2020, UV č. 80/2020 Sb. ze dne 13. 3. 2020, UV č. 82/2020
Sb. ze dne 14. 3. 2020 a UV č. 84/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020



 

 
ad 6. Jinému správnímu orgánu bylo předáno 1 podání.  
 
ad 7. V uvedeném období nebyly uloženy žádné sankce.   
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