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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 14191/22/O100 ČOI 16480/22/O100 …………… 10.02.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 28. ledna 2022 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 14191/22/0100, v níž požadujete:

a) Kolik kontrol se zaměřením na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 90/2016
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novele
zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a veškerých
souvisejících nařízení vlády (dále jen „kontrola“), provedla Česká obchodní inspekce
v období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021.

b) Kolik kontrol bylo provedeno u následujících subjektů v období ode dne 1. 1. 2021 do
dne 31. 12. 2021: Alza.cz. a.s., HP TRONIC, s.r.o., HP TRONIV Zlín, spol. s r.o., HP
TRONIC – prodejny elektro a.s., HP TRONIC Telnice, s.r.o., HP TRONIC Rybníky,
s.r.o., HP TRONIC Prštné, s.r.o., EURONICS ČR a.s., Elektro World s.r.o., OKAY
s.r.o.

c) V kolika případech kontrol bylo zjištěno porušení zákonných požadavků, to vše též
v členění podle subjektů ve smyslu písm. b).

d) Kolik pokut a v jaké celkové výši bylo v období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12.
2021 pravomocně v rámci kontrol uloženo, to vše též v členění podle subjektů ve
smyslu písm. b).

e) Kolik kontrol bylo u subjektů ve smyslu písm. b) v období ode dne 1. 1. 2021 do dne
31. 12. 2021 učiněno na základě podnětu spotřebitelů.

Navrhujete, aby Vám informace byly zaslány na uvedenou e-mailovou adresu
nebo prostřednictvím datové schránky.



 

 
K Vaší žádosti poskytujeme níže uvedené údaje za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:  
 
ad a)  
Počet kontrol zákona č. 22/1997 Sb.,    3. 475 
Počet kontrol zákona č. 90/2016 Sb.,   2. 485 
Počet kontrol zákona č. 634/1992 Sb.,             16. 944 
 
 
ad b – e)  
Subjekt             Počet     Kontroly         Počet   Celková   Kontroly  

            kontrol    s porušením   pokut    výše pokut     na základě podnětu
  

Alza.cz, a.s.   20  7    3  75. 000, -Kč   11 
HP TRONIC, s.r.o.  1  -    -    -   - 
HP TRONIC Zlín  65  23    9  66. 000, - Kč   33 
HP TRONIC –  
prodejny elektro -  -    -   -    - 
HP TRONIC  
Telnice  -   -     -   -    - 
HP TRONIC 
Rybníky  -  -     -   -    - 
HP TRONIC 
Prštné   -  -     -   -     - 
EURONICS ČR -  -     -   -    - 
Elektro World  27  12    4  37. 000, - Kč    7 
CZC.cz  10    6    5  14. 000, - Kč    7 
OKAY   43  20    5           103. 000, - Kč  24  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza  
zástupce ústředního ředitele  
České obchodní inspekce 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


