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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Sp. zn. 19916/21/2700 V Hradci Králové dne 23. 3. 2021
Č. j. ČOI 40413/21/2700

R O Z H O D N U T Í

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové v postavení povinného
subjektu podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) rozhodl o
žádosti ze dne 18. 2. 2021, podané ústně do protokolu – úředního záznamu i.k.
272102230086910 vedené pod č. j. ČOI 19916/21/2700, v níž žadatel společnost

zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 3. 2021 advokátem Mgr. Danielem
Bartošem, ev. č. ČAK 18366, společníkem a jednatelem společnosti Bartoš Legal & Partners
s.r.o., se sídlem Bílinská 1, 400 01 Ústí nad Labem, ID DS: kezkjnc, žádá o poskytnutí
následujících informací:

„S ohledem na projednání věci lze mít za to, že jsou zde osobní vazby na oznamovatele podnětu a dle
zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádáme sdělit, resp. upřesnit, kdo byl oznamovatelem těchto
podnětů. (…)“

takto:

Žádost o informace se podle ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona
o svobodném přístupu k informacím, v části odmítá.

Odůvodnění

Při výkonu kontroly kontrolované osoby – společnosti
se sídlem dne 18. 2. 2021 byla inspektory ČOI
do úředního záznamu i.k. 272102230086910 vedeného pod č. j. ČOI 19916/21/2700
zaznamenána žádost zmocněnce společnosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,, ve
které žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:

„S ohledem na projednání věci lze mít za to, že jsou zde osobní vazby na oznamovatele podnětu
a dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádáme sdělit, resp. upřesnit, kdo byl
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oznamovatelem těchto podnětů. (…)“

V případě požadovaných informací se jedná o upřesnění, kdo byl oznamovatelem podnětů,
která směřují na žadatele. Povinný subjekt zde upřesňuje, že v úředním záznamu je
zaznamenána informace, že: „Kontrola byla zahájena na základě příkazu ke kontrole P21001
– ochranné prostředky dýchacích orgánů a na základě podnětů sp
spotřebitelé upozorňují na nekalé obchodní praktiky společnosti
v provozovaném internetov polečností, konkrétně s
prodej výrobku respirátor “ V tomto případě se jedná o informaci ve
smyslu ust. § 11 odst. 2 pís ném přístupu k informacím, tedy o informaci
vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost
zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

Je třeba konstatovat, povinný subjekt jako kontrolní orgán eviduje větší množství podnětů ke
kontrole. Dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím přitom
konkrétně platí, že: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez
použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon
neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,“ Informace, kterou žádá
žadatel, zaprvé vznikla bez použití veřejných prostředků, za druhé tyto informace byly
povinnému subjektu předány osobami, které nemají povinnost tuto informaci předat a za třetí,
podatelé podnětu k takovému poskytnutí informace nedali souhlas. Toto rozhodnutí je vydáno
bez zbytečného odkladu po kompletaci informací o podatelích podnětů. Povinný subjekt
konstatuje, že třetí podmínka pro povinnost neposkytnutí informace je naplněna u podatelů
podnětu, kteří nedali souhlas s poskytnutím informací kontrolované sobě. V případě podnětů č.
j. 19916/21/2700, č. j. 20218/21/2700, č. j. 28672/21/2700, č. j. 30988/21/2700, č. j.
33103/21/2700, č. j. 33686/21/2700 tak dochází k obligatornímu neposkytnutí informací dle
žádosti žadatele. V případě podnětů ke kontrole, u kterých výše uvedené ustanovení zákona
umožňuje poskytnutí informací o podatelích podnětů, je žádost vyřízena kladně vlastní
písemností.

Ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný subjekt
žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho
doručení odvolání k ústřednímu řediteli České obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové. Lhůta pro podání odvolání
běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. František Švihlík, MBA
ředitel České obchodní inspekce
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové


