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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 163542/20/O100 ČOI 164882/20/O100 21.12.2020

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů a oznámení o úhradě za poskytnutí informace podle § 17
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,

České obchodní inspekci byla dne 7. prosince 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 163542/20/0100, v níž požadujete doplnění informací
k poskytnuté odpovědi ČOI čj. 157551/20/0100:

V odpovědi čj. ČOI 157551/20/0100 bylo uvedeno, že Česká obchodní inspekce kontrolovala
v době vyhlášení nouzového stavu 60 restaurací v rámci ČR, z toho 10 restaurací v rámci
oblasti Českých Budějovic. K těmto kontrolám požadujete:

1) Veškeré informace, které ČOI zveřejnila v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
v souvislosti s kontrolami provedenými ČOI v období nouzového stavu v ČR, včetně
data a místa zveřejnění.

2) Kopie záznamu dle § 3 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., vyjma utajovaných informací
dle zákona č. 255/2012 Sb.,

Informace žádáte zaslat do uvedené datové schránky.

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad) V souvislosti s 60 kontrolami, na které se ptáte, nebyla zatím Českou obchodní inspekcí
zveřejněna žádná informace. V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád jsou
výsledky kontrolní činnosti České obchodní inspekce zveřejňovány jedenkrát ročně ve
Výroční zprávě o činnosti ČOI a to vždy za předešlé období. Výroční zpráva o činnosti ČOI



 

za rok 2020 bude zpracovávána v 1. čtvrtletí roku 2021 a její elektronická verze bude 
zveřejněna počátkem dubna na webových stránkách České obchodní inspekce.  
 
 
ad 2) Váš dotaz jsme pochopili tak, že požadujete záznamy o úkonech provedených před 
kontrolou v souvislosti s 60 kontrolami, na které se ptáte.   

 
Česká obchodní inspekce je připravena Vám poskytnout požadované dokumenty, 

avšak povinný subjekt je musí vyhledat a vygenerovat v elektronickém databázovém  
systému ČOI. Informace o tom, při kterém ze 60 prověřovaných případů byly vytvořeny 
úřední záznamy o úkonech před kontrolou, není obsažena v žádném přehledu, který by měl 
povinný subjekt k dispozici a nelze je vyhledat ani žádnou jednoduchou operací. V rámci 
vyhledávání informací požadovaných v tomto bodě Vaší žádosti bude nutné projít 
v elektronickém systému spisové služby celkem všech 60 spisů, vyhledat a pročíst v nich 
uložené dokumenty a v nich vyhledat Vámi požadované záznamy a anonymizovat je.      
 
Informace vyhledávají a zpracovávají odpovědní zaměstnanci nad rámec své standardní 
pracovní činnosti. Některé informace je nutné ověřit na dalších příslušných pracovištích 
jednotlivých krajských inspektorátů ČOI.    
 
Protože se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, které není možné získat ze 
systému ČOI jednoduchou operací a které vyžaduje přerušení práce odpovědných 
zaměstnanců na příslušných pracovištích ČOI případně i dalších zaměstnanců na krajských 
inspektorátech, bude podle § 17 odst. 1 ZSPI zpoplatněno částkou 289, - Kč za hodinu práce 
podle platného sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Českou 
obchodní inspekcí podle ZSPI, který je zveřejněn na webových stránkách ČOI.  
 
Zpracování Vámi požadovaných informací k tomuto bodu žádosti je stanoveno 
v rozsahu 8 hodin práce.  
 
Kalkulace ceny:  
8 hodin práce/ 289, - Kč/1 hod        8 x 289, - Kč  
Cena práce celkem            2. 312, - Kč 
 
Platbu je možné provést bezhotovostním převodem na bankovní účet České obchodní 
inspekce č. 3754-829011/0710;  
variabilní symbol:  IČ Vaší organizace 
specifický symbol: 106.   
       
Požadované informace Vám budou poskytnuty poté, kdy úhradu v uvedené výši zaplatíte. 

 
Výše úhrady je stanovena v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.  
(ust. § 17 odst. 1 tohoto zákona stanoví: „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním 
informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené 
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 
Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“). 

 
Nebude-li úhrada zaplacena do 60 dnů ode dne doručení této výzvy, bude Vaše Žádost 
v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., odložena. 
 
 
 
 
 
 



 

Poučení 
 
Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze dle § 16a odst. 1 písm. d) podat 
do 30 dnů od doručení sdělení stížnost k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, a to 
prostřednictvím Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. Lhůta pro podání 
stížnosti běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto sdělení. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce  


