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Inspektorát Jihočeský a Vysočina

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje Č. Budějovice
ČOI 16834/22/2000 ČOI 17037/22/2000 Mgr. Čutková 3. 2. 2022

Poskytnutí informací

dne 20. 1. 2022 obdržela Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“), Vaše elektronické podání
označené jako „Re: ČOI - Inspektorát Jihočeský a Vysočina - Odpověď na podání

které bylo zaevidováno pod čj. ČOI 10225/22/2000. Část tohoto podání níže
uvedeného znění byla s ohledem na svůj obsah posouzena jako žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nově
zaevidována pod čj. ČOI 16834/22/2000.

Znění žádosti:

„Na základě vámi zaslané odpovědi a vámi uvedeného v ní vás tímto zcela vážně žádám
o zaslání kompletního protokolu o mé stížnosti, vč. veškerých příloh, a to zejména
s uvedením:
* kdy a kým bylo zahájeno šetření,
* kdy a kým bylo rozhodnuto o kontrole,
* kdy a kým byla kontrola provedena a jakým způsobem (zde požaduji i kompletní protokol

o této kontrole),
* kdy a kým byly vyhodnoceny výsledky šetření
* a kdo a kdy rozhodl o textu odpovědi, kterou jsem od vás obdržela.“

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že o Vaší stížnosti (původním podání ze dne
14. 12. 2021 označeném jako „V marketu Albert špatně účtovaná cena“) nebyl vyhotoven
protokol. Pro každý podnět ke kontrole, přičemž Vaše podání ze dne 14. 12. 2021 bylo
takovým podnětem, je vytvořen spis, který obsahuje samotné podání jako iniciační dokument
a následně odpověď na dané podání. V některých případech spis může obsahovat další
dokumenty, např. pokud je třeba podání doplnit, upřesnit apod. Žádný protokol se však
nevyhotovuje. Ten je pořizován až v rámci kontroly, pakliže je její provedení odůvodněno
okolnostmi konkrétního případu. Kontrolní spis je potom veden samostatně, mimo spis
podání. Součástí spisu v případě Vašeho podání ze dne 14. 12. 2021 je právě toto podání a
dále odpověď ze dne 20. 1. 2022, čj. ČOI 7884/22/2000.



 
Na základě Vašeho podání ze dne 14. 12. 2021 byla v hypermarketu Albert na adrese 
Soběslavská 3045, Tábor, zahájena dne 13. 1. 2022 kontrola zaměřená mimo jiné také 
na správnost účtování. Kontrolu provedly inspektorky Věra Babková a Ing. Jiřina Chromá, 
přičemž žádné pochybení nebylo zjištěno. Kontrolní činnost České obchodní inspekce 
podléhá plánování, kdy jsou pravidelně každý týden předem vytvářeny plány kontrol 
s určením konkrétní kontroly, jakož i kontrolní skupiny, která danou kontrolu provede. Plány 
kontrol v součinnosti s vedoucími jednotlivých oddělení kontroly připravuje ředitel odboru 
kontroly. Tak tomu bylo i v případě kontroly v hypermarketu Albert dne 13. 1. 2022. Průběh 
této kontroly je zaznamenán v protokolu o kontrole, jehož kopii (v anonymizované podobě) 
Vám posíláme v příloze. Výsledky kontroly jsou vždy vyhodnocovány přímo v protokolu 
o kontrole v rámci kontrolního zjištění.  
 
Odpověď ze dne 20. 1. 2022, čj. ČOI 7884/22/2000, připravila inspektorka Věra Babková 
jako vedoucí kontrolní skupiny při kontrole provedené dne 13. 1. 2022. Svým podpisem ji 
odsouhlasila ředitelka inspektorátu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Martina Střihavková 
ředitelka České obchodní inspekce 
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Kopie protokolu o kontrole čj. ČOI 7479/22/2000 (v anonymizované podobě) 
Příloha protokolu o kontrole 
 


