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Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Hradec Králové
19916/21/2700 ČOI 40414/21/2700 Gach/178 2021-03-23

Ve věci – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byl při kontrole společnosti

dne 18. 2. 2021 do
úředního záznamu i.k. 272102230086910 vedeného pod č. j. ČOI 19916/21/2700 vznesen
dotaz, který je žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dále jen „Žádost“, v níž
požadujete:

„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. (…)“

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

Dále jsou uvedeny oznamovatelé podnětů, jejichž identifikaci kontrolované osobě umožňuje
zákon, ve smyslu požadavku § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Dle ust. § 11 odst. 2
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 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.“
Níže uvedení podatelé podnětů poskytli souhlas se sdělením svých údajů kontrolované osobě.
V této části je tedy Žádosti ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
vyhověno.



Podání č. j. 25115/21/2700 –

Podání č. j. 21551/21/2700 –

Podání č. j. 30341/21/2700 –

Podání č. j. 30427/21/2700 –

Podání č. j. 36246/21/0100 –

Ve zbytku identifikace podatelů podnětů povinný subjekt odkazuje na samostatné rozhodnutí,
které je zasíláno žadateli současně. Toto poskytnutí je vydáno bez zbytečného odkladu po
kompletaci informací o podatelích podnětů.

S pozdravem

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


