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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

zastupující společnost

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 150616/21/O100 ČOI 155706/21/O100 …………… 9.12.2021

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

České obchodní inspekci Ústřednímu inspektorátu byla dne 26. listopadu 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 150616/21/0100 a dne 1. 12.
2021 postoupena žádost z Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký, která je součástí odvolání
evidovaného pod čj. ČOI 150786/21/2400, v níž požadujete:

Kolik pokut a v jaké výši uložila Česká obchodní inspekce podle ust. § 54 odst. 1 písm. d)
zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
V jaké výši byla uložena nejnižší a nejvyšší pokuta v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019,
2020 a 2021 podle předmětného ustanovení.

Požadujete předběžné vyčíslení nákladů ve smyslu § 17 ZSPI, které mohou vzniknout
v souvislosti s poskytnutím výše popsaných rozhodnutí.

Požadované informace včetn rozhodnutí žádáte zaslat elektronicky do
datové schránky nebo na emai

S ohledem na skutečnost, že v závěru své žádosti jste požadoval zaslání „specifikovaných
rozhodnutí“, ačkoli v předchozím textu své žádosti jste žádná rozhodnutí nespecifikoval ani
neuváděl, že byste poskytnutí určitých rozhodnutí požadoval, z tohoto důvodu jsme
požadovali, abyste Vaši žádost ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. b) ZSPI upřesnil v tom
smyslu, zda kromě přehledu pokut požadujete rovněž poskytnutí konkrétních rozhodnutí, a
pokud ano, abyste specifikoval, jaká konkrétní rozhodnutí požadujete. Z aktuálního znění
Vaší žádosti nebylo povinnému subjektu zcela jasné, jaké dokumenty jste požadoval a
v jakém rozsahu by tedy musela být Vaše žádost v této části zpracována. Výzva k upřesnění
žádosti byla odeslána dne 3. 12. 2021 pod čj. ČOI 152096/21/0100.



 

Žádost jste upřesnil dne 7. 12. 2021, čj. ČOI 155654/21/0100 s tím, že požadujete pouze 
sdělení přehledu uložených pokut a nepožadujete poskytnutí žádných konkrétních 
rozhodnutí.   
 
 
K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
Ve smyslu Vaší žádosti poskytujeme přehled sankcí uložených za  porušení ust. § 54 odst. 1 
písm. d) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh. Z přehledu jsou patrné jak nejnižší, tak nejvyšší uložené pokuty 
v jednotlivých letech, tak jak bylo v žádosti specifikováno.   
 
 
Rok 2017 : 
Za porušení předmětného ustanovení nebyla uložena žádná pokuta.  
 
Rok 2018: 
Byla uložena jedna pokuta ve výši 10 000, - Kč.  
 
Rok 2019: 
Byla uložena jedna pokuta ve výši 6 000, - Kč. 
 
Rok 2020: 
Byly uloženy 2 pokuty, obě ve výši 15 000, - Kč. 
 
Rok 2021: 
Byly uloženy 3 pokuty ve výši 50 000, - Kč, 200 000, - Kč a 150 000, - Kč.  
 
Jiné sankce za porušení předmětného ustanovení nebyly v letech 2017 – 2021 Českou 
obchodní inspekcí uloženy.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele  
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


