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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 154660/20/O100 ČOI 157544/20/O100 27.11.2020

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

České obchodní inspekci byly dne 19. listopadu 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 154660/20/0100, v níž požadujete:

1. Uvedení celkového počtu kontrol (bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo
zjištěno porušení právních předpisů), které byly provedeny jednotlivými inspektoráty
České obchodní inspekce, a to:

a) v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (při členění na jednotlivé inspektoráty ČOI)
b) v období od 1. 1. 2020 do 19. 11. 2020 (při členění na jednotlivé inspektoráty ČOI)

2. Uvedení celkového počtu rozhodnutí, které byly jednotlivými inspektoráty České
obchodní inspekce vydány, s uvedením informace, kolik z celkového počtu
rozhodnutí nabylo právní moci, a to:

a) v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) v období od 1. 1. 2020 do 19. 11. 2020

To vše u následujících kontrolovaných subjektů:
Košík.cz, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 03023877
VELKÁ PECKA, s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130

Informaci žádáte poskytnout v elektronické formě a zaslat datovou schránkou. Ve smyslu §
17 odst. 3 ZSPI žádáte o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.



 

K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
U uvedených subjektů nebyly v obdobích vymezených ve Vaší žádosti provedeny 
inspektoráty České obchodní inspekce žádné kontroly a nebyly uloženy ani žádné sankce, 
tedy nebyla vydána ani žádná rozhodnutí, ať pravomocná či nepravomocná.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel  
České obchodní inspekce  


