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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Č. j. Vyřizuje/kl. Brno
1428/30/20 ČOI 114588/20/3000 Mgr. Lang/952 25. 08. 2020

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

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský, obdržela Vaši žádost o poskytnutí

informací týkajících se podnětu (č. j. ČOI 9865/20/3000) na společnost Kiwi.com s. r. o.

V žádosti jste uvedla tyto body:

1. Jaké porušení právních předpisů bylo zjištěno kontrolou provedenou na základě podnětu?

2. Jaké sankce, respektive opatření, byly společnosti Kiwi.com s. r. o. na základě této kontroly

uloženy Českou obchodní inspekcí?

3. Žádám o zaslání všech protokolů z kontroly/kontrol u a úředních záznamů souvisejících s touto

kontrolou.

4. Žádám o zaslání všech přestupkových příkazů, rozhodnutí, příp. i odvolání a rozhodnutí o

odvoláních, které byly v návaznosti na kontrolní zjištění vydány, včetně doložky právní moci,

pokud již právní moci nabyly.

K Vašemu podání Vám sděluji následující. Při kontrole provedené u společnosti Kiwi.com s. r. o. byly

zjištěny skutečnosti, které nasvědčují porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 4 odst. 4 zákona č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně

spotřebitele“), v návaznosti na ust. § 5a odst. 1 tohoto zákona (přílohou tohoto přípisu přikládám kopii

protokolu o kontrole). Na základě tohoto zjištění bylo s výše uvedenou právnickou osobou zahájeno

správní řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení nebylo doposud pravomocně ukončeno, Vám nemohu

poskytnout více informací týkajících se tohoto správního řízení. Pokud byste měla o tyto informace

zájem, doporučuji Vám opětovně zaslat žádost o výsledek správního řízení a o zaslání příkazů,

rozhodnutí a případných rozhodnutí o odvolání (sp. zn. 263/30/20) začátkem 4. čtvrtletí roku 2020.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu

Přílohy:
1x kopie protokolu o kontrole č. j. 23137/20/O100


