
Telefon (+420) 545 125 911 E-mail brno@coi.cz
ID datové schránky duydzx4

COI0X01D22JI

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno

1436/30/20 ČOI 117348/20/3000 Mgr. Forró/998 1. 9. 2020

ROZHODNUTÍ

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský v postavení povinného subjektu podle ust. § 2 odst. 1 zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o

svobodném přístupu k informacím"), rozhodl o žádosti ze dne 18. 8. 2020 evidované pod čj. ČOI

112295/20/3000, ve které žadatelka, obchodní společnost

žádá o poskytnutí veškerých dokumentů a informací, týkajících se podání

spotřebitele, které Česká obchodní inspekce uvedla v oznámení o zahájení kontroly ze dne 31. 7. 2020,

čj. ČOI 104293/20/3000.

takto:

Žádost o informace podle ust § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se

odmítá.

Odůvodnění

Dne 18. 8. 2020 byla České obchodní Inspekci, Inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému, doručena

žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, která byla zaevidována

pod čj. 112295/20/3000. Žadatelka, obchodní společnost

v ní žádá o poskytnutí veškerých dokumentů a informací, týkajících se

podání spotřebitele, které Česká obchodní inspekce uvedla v oznámení o zahájení kontroly ze dne

31. 7. 2020, čj. ČOI 104293/20/3000.

V případě požadovaných informací však nelze žádosti vyhovět, a to v souladu s ustanovením

§ 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle tohoto ustanovení, informace, které

získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo

obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje

povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují.

Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný subjekt

žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
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Dokument, kterého předložení žadatelka požaduje, je informací, kterou povinný subjekt získal od třetí 

osoby a který nevznikl jeho činností při kontrole. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl povinný 

subjekt o odmítnutí žádosti.  

Poučení 

Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podle  ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k 
informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  podat  do  15 dnů od jeho doručení  odvolání k Ústřednímu 

inspektorátu České obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se 

sídlem v Brně. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto 

rozhodnutí. 

Mgr. Karel Havlíček 
ředitel inspektorátu 
 
 


