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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno
52/30/22 ČOI 10102/22/3000 Mgr. Forró/998 21. 1. 2022

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

pozdějších předpisů

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský (dále jen „povinná osoba“), obdržela Vaši

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

Žádáte o poskytnutí informací týkajících se pokut uložených Českou obchodní inspekcí obchodní

společnosti Auctio Energia s.r.o., IČO: 039 88 171.

K Vaší žádosti uvádím, že správní orgán vůči obchodní společnosti Auctio Energia s.r.o. vedl dvě řízení

o přestupcích pod sp. zn. 868/30/17 a 183/30/19.

Řízení o přestupcích sp. zn. 868/30/17 bylo ukončeno vydáním rozhodnutí České obchodní inspekce,

inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, ze dne 18. 8. 2021, čj. ČOI 105884/21/3000/R/AF, které

nabylo právní moci dne 14. 9. 2021. Tímto rozhodnutím byla obviněné obchodní společnosti Auctio

Energia s.r.o. uložena pokuta ve výši 1 500 000 Kč pro porušení právní povinnosti dle ust. § 4 odst. 4

zákona o ochraně spotřebitele, v rozhodném znění, ve spojení s ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona, a

naplnění skutkové podstaty přestupků podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Řízení o přestupcích sp. zn. 183/30/19 bylo ukončeno vydáním rozhodnutí Ústředního inspektorátu

České obchodní inspekce ze dne 2. 6. 2021, čj. ČOI 74935/21/O100/3000/Ber/Št, které nabylo právní

moci jeho doručením obviněné dne 4. 6. 2021. Tímto rozhodnutím odvolacího správního orgánu bylo

částečně změněno rozhodnutí České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, ze

dne 14. 1. 2021, čj. ČOI 6288/21/3000/R/AF, tak, že odvolací správní orgán snížil pokutu uloženou

prvostupňovým rozhodnutím z částky 1 000 000 Kč na 950 000 Kč a ve zbytku napadené rozhodnutí

potvrdil. Obviněné obchodní společnosti Auctio Energia s.r.o. byla uložena pokuta ve výši 950 000 Kč

pro porušení právní povinnosti dle ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele, v rozhodném znění,

ve spojení s ust. § 4 odst. 1 a § 5a odst. 2 tohoto zákona, a naplnění skutkové podstaty přestupků podle

ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
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V současné době již Česká obchodní inspekce nevede vůči obchodní společnosti Auctio Energia s.r.o. 

žádné další přestupkové ani kontrolní řízení. 

V přílohách Vám zasílám výše uvedená správní rozhodnutí v anonymizované podobě. 

Ve Vašem podání žádáte také o zveřejnění všech pokut uložených obchodní společnosti Auctio Energia 

s.r.o. K této části Vaší žádosti uvádím, že informace o výše uvedených rozhodnutích České obchodní 

inspekce již byly zveřejněny a medializovány. 

S pozdravem 

Mgr. Karel Havlíček 
ředitel inspektorátu 

Přílohy: 
1) Rozhodnutí ze dne 18. 8. 2021, čj. ČOI 105884/21/3000/R/AF 
2) Rozhodnutí ze dne 14. 1. 2021, čj. ČOI 6288/21/3000/R/AF 
3) Rozhodnutí ze dne 2. 6. 2021, čj. ČOI 74935/21/O100/3000/Ber/Št 

 


