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

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský, obdržela dne 20. 08. 2021 a následně

dne 31. 08. 2021 Vaší žádost o sdělení výsledku kontroly a rovněž sdělení výše sankce uložené

společnosti CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o., IČO: 267 85 871, vůči které Váš podnět směroval.

Provedeným šetřením ve vztahu k obsahu Vašeho podání bylo zjištěno, že výše jmenovaná společnost

porušila zákaz užití nekalých obchodních praktik stanovený v ust. § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s písm. s) přílohy č. 1 k citovanému

zákonu. Na základě kontrolního zjištění bude v blízké době s výše uvedenou společností zahájeno

správní řízení pro porušení zákona o ochraně spotřebitele. Konečný výsledek správního řízení však

nelze nyní předjímat, výsledek by měl být znám nejpozději do dvou měsíců.

Doporučuji Vám proto obrátit se na inspektorát s opětovnou žádostí o poskytnutí informace o výsledku

správního řízení koncem října tohoto roku. Pro úplnost doplňuji, že žádost musí obsahovat náležitosti

dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Zejména z ní musí být patrné, že se

domáháte poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a jaké informace se

domáháte. Vaše žádost dále musí obsahovat kromě jména a příjmení také datum Vašeho narození a

místo Vašeho trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu.
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