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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno
188/30/21 ČOI 29809/21/3000 Mgr. Forró/998 1. 3. 2021

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

pozdějších předpisů

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský (dále jen „povinná osoba“), obdržela Vaši

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

Žádáte o zaslání anonymizovaných správních rozhodnutí, která se týkají diskriminace spotřebitele (§ 6

zákona o ochraně spotřebitele), vydaných Českou obchodní inspekcí, inspektorátem Jihomoravským a

Zlínským jako správním orgánem prvního stupně v období od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

K Vaší žádosti uvádím, že ve vymezeném období správní orgán vydal jedno rozhodnutí pro porušení

§ 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodnutí ze

dne 18. 1. 2021, sp. zn. 404/30/20, čj. ČOI 7826/21/3000/R/AF. Rozhodnutí se týkalo přímé

diskriminace z důvodu etnického původu v souvislosti s přístupem k bydlení. Správní orgán však

upozorňuje, že obviněná proti výše uvedenému rozhodnutí podala včasné odvolání, o kterém zatím

nebylo rozhodnuto. Výše uvedené rozhodnutí proto nenabylo právní moci.

K Vaší žádosti dále uvádím, že správní orgán ve vymezeném období vydal také příkaz ze dne 25. 11.

2020, sp. zn. 601/30/20, čj. 152925/20/3000/P/D, kterým sice obviněnou uznal vinnou z porušení

povinnosti stanovené zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, avšak

v souvislosti s kontrolou zahájenou z důvodu podezření na porušení ust. § 6 zákona o ochraně

spotřebitele diskriminací spotřebitele z důvodu zdravotního postižení v souvislosti s přístupem ke

službám. Tento příkaz nabyl právní moci dne 9. 12. 2020.

V přílohách Vám zasílám výše uvedená správní rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu

Přílohy:
1) Rozhodnutí ze dne 18. 1. 2021, čj. ČOI 7826/21/3000/R/AF
2) Příkaz ze dne 25. 11. 2020, čj. ČOI 152925/20/3000/P/D
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