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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 112323/21/O100 ČOI 115951/21/O100 …………… 14. 9. 2021

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

České obchodní inspekci byla dne 31. srpna 2021 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 112323/21/0100, v níž požadujete:
Data o řešení diskriminace (spotřebitele) spočívající v tom, že obec jako provozovatel
vlastního sportovního areálu (sportovní multifunkční hřiště) stanoví „dvojí ceny“, tj. upraví
odlišnou (nižší) cenu pro občany (resp. děti) s hlášeným pobytem v obci a pro osoby hlášené
v jiných obcích.

Dále žádáte o vyjádření, zdali ČOI řešila případy dvojích cen (kde odlišení ceny spočívalo
v tom, zda se jedná o „místního občana“ či nikoli) za využití obecních sportovišť (či
obdobných veřejně přístupných, současně však zpoplatněných zařízení vlastněných a
provozovaných obcemi, jako jsou např. koupaliště) jako diskriminaci. Dále žádáte o
informaci, zdali v takových případech bylo vedeno přestupkové řízení a pokud bylo ukončeno
sankcí, v jaké výši byla tato sankce uložena. Případně žádáte o sdělení, jakým jiným
způsobem bylo přestupkové řízení ukončeno. Pokud v této věci existuje např. metodický
podklad, žádáte o jeho zpřístupnění.

Informace žádáte zaslat do uvedené datové schránky

K Vaší žádosti sdělujeme:

Ve smyslu Vaší žádosti řešila Česká obchodní inspekce 7 případů dvojích cen jako
diskriminačního jednání.

1) Společnost Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace, sídlo: Teplická
899, 418 01 Bílina – Teplické Předměstí, IČO. 70885222 se dopustila porušení právní
povinnosti v provozovně organizace – koupaliště „Kyselka“, Kyselská 189/31, 418 01
Bílina a to nejméně v době od 1. 6. 2018 do 2. 8. 2018, když porušila ust. § 6 ZOS
(zákon o ochraně spotřebitele) a naplnila skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24
odst. 7 písm. c) ZOS tím, že: zvýhodněné vstupné do areálu koupaliště „Kyselka“ bylo



 

podmíněno trvalým bydlištěm ve městě Bílina, kdy občané města Bílina, kteří zde mají 
trvalé bydliště, mohou požádat o vydání průkazu na slevu ze vstupného ve výši 50% na 
Městském úřadu Bílina, kde byl průkaz vydán po ověření bezdlužnosti k 31. 12. 2017 
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, přičemž dospělí občané po předložení 
tohoto průkazu na slevu vydaného MěÚ Bílina mají zvýhodněné vstupné na koupaliště 
„Kyselka“ ve výši 50% z běžného vstupného, a to 60 Kč / 1 osoba (tedy se slevou ze 
vstupného 60 Kč / 1 osoba) na rozdíl od ostatních dospělých občanů (nemajících 
průkaz na slevu vydaný MěÚ Bílina), kteří platí vstupné na koupaliště „Kyselka“ ve výši 
120 Kč / 1 osoba, kdy toto je uvedeno v platném ceníku vstupného na koupaliště 
„Kyselka“.  
Kontrola byla provedena dne 2. 8. 2018.   
Za zjištěné porušení byla dne 9. 3. 2019 uložena sankce ve výši 10 000 Kč.  

 
2) Společnost FrýTajm Osek, p.o., sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek, IČO:07135033 se 

dopustila porušení právních povinností v provozovně organizace – Otevřená vodní 
plocha – koupaliště, bludiště, minigolf Osek, 417 05 Osek  a to nejméně v době od 1. 7. 
2018 do 2. 8. 2018, kdy porušila: 

- ust. § 4 odst. 4 ZOS v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 ZOS  
- ust. § 6 ZOS a naplnila tím skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. 

c) ZOS tím, že zvýhodněné vstupné do areálu Otevřená vodní plocha je podmíněno 
trvalým bydlištěm ve městě Osek a je poskytováno formou náramku za poplatek 50 
Kč / 1 ks náramek (uhrazený na městském úřadu Osek), který umožňuje volný vstup 
do areálu (koupaliště a bludiště) po celý rok a 50% slevy ze vstupného na minigolf, 
přičemž cenové zvýhodnění je určeno pouze pro obyvatele města Osek, kdy toto je 
uvedeno v provozním řádu areálu.  

Kontrola byla provedena 2. 8. 2018.  
Za zjištěná porušení byla dne 23. 2. 2019 uložena sankce ve výši 15 000  Kč.  
 

3) Město Štětí, sídlo: Mírové nám. 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466 se dopustilo porušení 
právní povinnosti v provozovně společnosti – Městské koupaliště Štětí, Čs. Armády 50, 
411 08 Štětí, a to nejméně v období od 1. 5. 2013 do 14. 8. 2018, když porušilo ust. § 6 
ZOS a naplnilo tak skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24 odst. 7. písm. c) ZOS 
tím, že: zvýhodněné vstupné pro školy v dopoledních hodinách do areálu Městského 
koupaliště Štětí, provozovaného uvedenou společností je podmíněno příslušností 
k městu Štětí, přičemž Štětské školy mají v dopoledních hodinách zvýhodněné vstupné 
na Městské koupaliště Štětí ve výši 5 Kč / 1 osoba (tedy se slevou ze vstupného 15 Kč / 
1 osoba, kdy toto je také uvedeno v platném ceníku vstupného.  
Kontrola byla provedena 14. 8. 2018.  
Za zjištěné porušení byla dne 8. 3. 2019 uložena sankce ve výši 10 000 Kč.  
 

4) Společnost Technické služby města Duchcova, s. r. o., sídlo: Bezručova 476/28, 419 01 
Duchcov, IČO: 25410784 se dopustila porušení právní povinnosti v provozovně 
Městské koupaliště Duchcov, Osecká 3145/4, 419 01 Duchcov a to nejméně v době od 
29. 5. 2018 do 13. 8. 2018, když porušila ust. § 6 ZOS a naplnila skutkovou podstatu 
přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. c) ZOS tím, že zvýhodněné vstupné do areálu 
Městského koupaliště Duchcov je podmíněno bydlištěm ve městě Duchcov, kdy 
k prokázání místní příslušnosti  (bydliště) k městu Duchcov je požadováno předložení 
dokladu, ze kterého je patrné, že dotyčný má bydliště ve městě Duchcov, přičemž 
dospělí občané s bydlištěm ve městě Duchcov mají zvýhodněné vstupné na Městské 
koupaliště Duchcov ve výši 40 Kč / 1 osoba (tedy se slevou ze vstupného 80 Kč / 1 
osoba) na rozdíl od ostatních dospělých občanů (nemajících bydliště ve městě 
Duchcov), kteří platí vstupné ve výši 120 Kč / 1 osoba, kdy je toto uvedeno v platném 
ceníku vstupného.  
Kontrola byla provedena dne 13. 8. 2018.  



 

Za zjištěné porušení byla dne 8. 3. 2019 uložena sankce ve výši 10 000 Kč.   
 

5) Společnost Snowhill, a. s., sídlo: Karla Tomana 47/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
26737043 se dopustila porušení právní povinnosti v provozovně u lanovky Žalý, Za 
řekou 370, 543 02 Vrchlabí, když porušila ust. § 6 ZOS a naplnila skutkovou podstatu 
přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. c) ZOS tím, že u letní pokladny při zakoupení 
„ročního skipasu pro region Vrchlabsko 2016/2017“ do skiareálu Herlíkovice – Bubákov  
bylo nutné doložit občanským průkazem místo bydliště ve Vrchlabí nebo blízkém okolí – 
přilehlých obcí.  Tato podmínka byla uvedena i na internetových stránkách snowhill.cz.  
Kontrola byla provedena dne 15. 7. 2016.  
Za zjištěné porušení byla dne 25. 4. 2017 uložena sankce ve výši 10 000 Kč.   
 

6) Obec Rožná, sídlo: Rožná čp. 8, 592 52 Rožná, IČO: 00295329 se dopustila porušení 
právní povinnosti v provozovně koupaliště – požární nádrže v obci Rožná, když porušila 
ust. § 6 ZOS a naplnila skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. c) ZOS 
tím, že vázala poskytování zvýhodněných služeb, konkrétně bezplatného používání 
koupaliště na trvalý pobyt v Rožné (Rožná, Zlatkov, Josefov). Tato skutečnost vyplývala 
i z obecně závazné vyhlášky obce Rožná č. 2/2012 o místních poplatcích.   
Kontrola byla provedena dne 27. 8. 2015.  
Za zjištěné porušení byla dne 14. 6. 2016 uložena sankce ve výši 3 000 Kč.   
 

7) Příspěvková organizace Sport a kultura Hlučín, sídlo: Celní  1731/12a, 748 01 Hlučín, 
IČO: 00418013 se dopustila porušení právní povinnosti v provozovně Sport a kultura 
Hlučín, Tyršova 1668/5a, 748 01 Hlučín, když porušila ust. § 6 ZOS a naplnila 
skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. c) ZOS tím, že účtovala 
rozdílné ceny permanentky na vstup do Sportovně rekreačního areálu na břehu 
Hlučínského jezera, jež provozovala, a to pro občany s trvalým pobytem, kteří zároveň 
včas a řádně uhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů v ceně 190 Kč a pro 
ostatní spotřebitele, kteří nejsou občany města s trvalým pobytem nebo místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů neuhradili ve stanoveném termínu v ceně 690 Kč.  
Kontrola byla provedena dne 9. 7. 2019.  
Za zjištěné porušení byla dne 18. 5. 2020 uložena sankce ve výši 50 000 Kč.   

 
Metodický podklad k předmětné věci není zpracován.  

 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný  
ústřední ředitel  
České obchodní inspekce  
 


