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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát
Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn.

……….

SpZn.
ČOI 135239/21/O100

Čj.
ČOI 138522/21/O100

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

Vyřizuje/kl.
……………

Sb.,

o

Praha
3.11.2021

svobodném

přístupu

České obchodní inspekci byla dne 21. října 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 135239/21/0100, v níž požadujete:
Zda v posledních dvou letech vedla Česká obchodní inspekce správní řízení se společností
Vodafone nebo MALL.CZ. Pokud ano, žádáte sdělení o předmětu správního řízení.
V případě, že je správní řízení již ukončeno (byť v prvním stupni), žádáte o zaslání
rozhodnutí o výsledku správního řízení.
K Vaší žádosti sdělujeme:
Se společností Vodafone Czech Republic, a.s. byla v posledních dvou letech vedena dvě
správní řízení, která jsou ukončena. Vydaná rozhodnutí o uložení sankce jsou
v anonymizované podobě přílohou tohoto dopisu.
Se společností Internet Mall, a.s. probíhají tři správní řízení.
Ve dvou případech bylo kontrolou zjištěno, že při objednávce zboží on-line byla k výrobku
automaticky bez přičinění spotřebitele přidána položka „Pojištění zásilky“, čímž se společnost
dopustila nekalé obchodní praktiky.
V jednom případě se probíhající správní řízení týká kontroly prodeje osobních ochranných
prostředků podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích.
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V pěti případech byla správní řízení se společností Internet Mall, a.s. ukončena. Vydaná
rozhodnutí o uložení sankce jsou v anonymizované podobě přílohou tohoto dopisu.
S pozdravem

Mgr. Vlastimil Turza
zástupce ústředního ředitele
České obchodní inspekce

Přílohy:
1) Příkaz Vodafone Czech Republic, a.s.
2) Rozhodnutí Vodafone Czech Republic, a.s.
3) Příkaz 1 Internet Mall, a.s.
4) Příkaz 2 Internet Mall, a.s.
5) Příkaz 3 Internet Mall, a.s.
6) Příkaz 4 Internet Mall, a.s.
7) Příkaz 5 Internet Mall, a.s

