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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 99974/20/O100 ČOI 100750/20/O100 27.07.2020

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

České obchodní inspekci byla dne 22. 7. 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále ZSPI), čj. ČOI 99974/20/0100, v níž požadujete informace ke kontrolám
zaměřeným na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele za období od 1.
1. 2012 do 31. 12. 2019:

1) Kolik kontrol provedla ČOI celkem se zaměřením na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele
1a) V kolika kontrolovaných případech zjistila ČOI porušení zákona a uložila pokutu.

2) Kolik kontrol provedla ČOI konkrétně se zaměřením na diskriminaci na základě sexuální
orientace.
2a) V kolika kontrolovaných případech zjistila ČOI porušení zákona a uložila pokutu.
2b) v kolika případech se kontrola týkala odmítnutí poskytnout zboží či služby z důvodu
sexuální orientace spotřebitele (případně jaké jiné chování shledala ČOI jako diskriminační
vůči sex. Orientaci spotřebitele).



 

K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
ad 1) Přehled počtu kontrol a uložených sankcí za porušení ustanovení § 6 zákona 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele – diskriminace  
 
Rok   Počet kontrol  Počet pokut    
2012  1 344   16    
2013  1 000      9    
2014  1 254   16     
2015  2 138   25            
2016  1 412   14    
2017     721   19            
2018     494     6    
2019     540   13       
 
 
Bližší informace ke kontrolám diskriminace lze nalézt ve Výročních zprávách o činnosti ČOI 
v příslušných letech, které jsou od roku 2014 uváděny v Kapitole „Všeobecné kontroly“. 
Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách ČOI: 
https://www.coi.cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/ 
   
 
ad 2) Přehled počtu kontrol se zaměřením na porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele – diskriminace na základě sexuální orientace.  
 
Rok   Počet kontrol 
2012  0 
2013  0 
2014           18 
2015           13 
2016           56 
2017  5 
2018  3 
2019  6  
 
 
Žádnou kontrolou provedenou v uvedeném období nebylo zjištěno diskriminační chování na 
základě sexuální orientace.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel    
České obchodní inspekce  
 
 


