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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Hradec Králové

107800/21/2700 ČOI 109105/21/2700 Gach/178 25. srpna 2021

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byla dne 19. 8. 2021 doručena Vaše písemnost,
která byla vyhodnocena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod
č. j. ČOI 107800/21/2700 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete poskytnutí informací o
výsledcích šetření, viz dále:

„Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací o výsledcích šetření ČOI týkajícího se
webového portálu www.s-drazby.cz, který je provozován společností Centrum aukcí.cz s.r.o.,
IČ 28850700. Tato společnost má dle výpisu z Obchodního rejstříku sídlo na adrese Luční
568/1, Slezské předměstí 500 03 Hradec Králové, proto se obracím na vás jako místně příslušný
inspektorát v Hradci Králové.

V pořadu České televize Černé ovce – https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-
ovce/220452801080205/0/70572-registrace-s-drazby/, vysílaném dne 5. 2. 2020 se váš mluvčí
p. Jiří Fröhlich vyjadřuje tak, že se budou řešit podání týkající se poplatků ve výši 5 000 Kč,
kterou tato společnost vymáhá po návštěvnících jejího portálu. Vzhledem k tomu, že tato
reportáž byla publikována již v minulém roce, předpokládám, že jsou již výsledky tohoto
podání.

Mohl bych Vás tedy požádat o informaci, jak se k těmto výsledkům mohu dobrat?

Předem velmi děkuji za Vaši reakci.



S úctou

Následně jste byl písemností č. j. ČOI 107979/21/2700 ze dne 20. 8. 2021 vyzván k doplnění
své Žádosti, přičemž jste poskytnul doplňující informace dne 23. 8. 2021. Žádáte o doručování
do datové schránky nebo emailem.

K vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme
následující. Váš dotaz směřuje na výsledky šetření ČOI navazujícího na podání a týkajícího se
webového portálu www.s-drazby.cz, který je provozován společností Centrum aukcí.cz s.r.o.,
IČO 28850700, ve vztahu k účtovanému poplatku ve výši 5 000 Kč.

Česká obchodní inspekce, inspektorát Královéhradecký a Pardubický provedla u výše uvedené
společnosti kontrolu, na kterou navazovalo správní řízení. Rozhodnutím Ústředního
inspektorátu ČOI, č. j. ČOI 81831/21/O100/2700/Ber/Št ze dne 17. 6. 2021, které nabylo právní
moci téhož dne, bylo pravomocně potvrzeno rozhodnutí inspektorátu Královéhradeckého a
Pardubického v téže věci. Obviněná společnost Centrum aukcí.cz s.r.o., IČO 28850700 byla
uznána vinnou z porušení ust. § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v rozhodném
znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), čímž došlo k naplnění skutkové podstaty
přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. k) zákona o ochraně spotřebitele. Za podmínek uvedených
ve výroku rozhodnutí obviněná neinformovala spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o
ceně poskytované služby – registrační poplatek pro zajištění informací ke klientem poptávané
dražbě, emailová podpora (pro exekuční dražby) ve výši 5.000,- Kč. Za uvedené porušení
zákona byla společnosti uložena pokuta ve výši 180.000,- Kč. S uvedenou společností je dále
vedena další kontrola, která však doposud nebyla pravomocně ukončena, tudíž nelze předjímat
výsledek řízení.

S pozdravem

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

v z. Ing. Mgr. Milan Malátek, MBA
zástupce ředitele



 


