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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Hradec Králové
………. 122374/20/0100 ČOI 123835/20/2700 Gach/178 15.09.2020

Sdělení o odložení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů; sdělení o postoupení příslušnému úřadu

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci
králové, byla dne 11. 9. 2020 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
evidovaná pod čj. ČOI 122374/20/0100 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete:

„Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Dobrý
den, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
poskytnutí této informace: Jestli je možné, že podnikatele se Sídlem

Podniká a nabízí očištění, nátěry a opravy
í povolení k manipulaci) viz webové stránky

Přitom se domnívám, že dle 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání
dochází k přestupku fyzické osoby § 61 a to konkrétně 3 odstavec písm. B) Tedy, že fyzická
osoba se dopouští přestupku tím, že provozuje činnost , která je b) předmětem živnosti řemeslné
nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění Proto bych byl velice rád,
aby došlo k řádnému prošetření, neboť jestliže nabízí na výše zmín

podvodné jednání a klamání spotřebitele.

Po posouzení Vaší Žádosti Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové konstatuje, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti České obchodní
inspekce, neboť Česká obchodní inspekce nevykonává dozor zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu
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byla Vaše žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odložena. 
 
Současně Vás tímto informuji, že Vaše žádost byla postoupena místně a věcně 
příslušnému živnostenskému úřadu v Hradci Králové. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického 
se sídlem v Hradci Králové 
 
 
 
 


