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Česká obchodní inspekce
inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc

Krapkova 3, 779 00 Olomouc
________________________________________________________________

oje

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Olomouc
ČOI 109716/21/3100 ČOI 110143/21/3100 Mgr. Vitoul 26. 8. 2021

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

výše uvedenému inspektorátu České obchodní inspekce byla dne 25. 8. 2021 doručena Vaše
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 čj. ČOI 109716/21/4000 (dále jen
„Žádost“), v níž požadujete:

I. Sdělení, zdali bylo zahájeno správní řízení se společností Technis Kojetín spol. s r.o.,
potažmo s městem Kojetín, ve věci údajné diskriminace z důvodu bydliště, která měla
spočívat v osvobození od vstupného do plaveckého areálu provozovaného společností
pro děti mající zaplaceny kroužky v Kojetíně na celý rok 2019.

II. V případě kladné odpovědi na bod I. žádám rovněž o sdělení výsledku tohoto správního
řízení, případně o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci samé.

K vašim dotazům Vám sdělujeme následující:

Provedeným šetřením nebylo shledáno jednání, které by se dalo podřadit pod zákaz diskriminace
spotřebitele specifikované v § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění
pozdějších předpisů, neboť tato služba není jakkoliv omezena (jakékoliv dítě bez ohledu na bydliště,
pohlaví, národnost, rasovou příslušnost nebo náboženské vyznání atd., po zaplacení ročního poplatku
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v zájmovém kroužku DDM Kojetín, má možnost čerpat benefit (tj. volný vstup na městské 
koupaliště). Současně byla podrobena kontrole i případná nákladnost až nedostupnost určitého zboží 
či služeb pro majetkově slabší vrstvy či skupiny obyvatelstva a v tomto případě není důvodné je 
interpretovat jako diskriminaci. (Přičemž zajištění finanční dostupnosti některých důležitých 
produktů je otázkou zvláštních právních úprav z oblasti cenové regulace, sociálního zabezpečení 
apod.).  Na základě výše uvedeného nebylo v dané věci zahájeno správní řízení a samotná kontrola 
byla ukončena bez opatření, čímž odpovídáme na dotaz uvedený pod bodem II. 
 
S pozdravem 
 
v z. Mgr. Roman Kadlec 
ředitel odboru kontroly 

 
 
Ing. Boris Stabryn 
ředitel inspektorátu 
 


