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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský

Houškova 33, 326 00 Plzeň

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Plzeň

ČOI 33858/22/2200 ČOI 39736/22/2200 JUDr. Novotná 18.03.2022

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni (dále jen
"inspektorát"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost o poskytnutí
informace č.j. ČOI 33858/22/2200 ze dne 09.03.2022 týkající se poskytnutí informací vztahujících
se ke společnosti Ekonomické stavby s.r.o., a to:

1. kolik podnětů směřujících na společnost Ekonomické stavby s.r.o. bylo podáno,
2. informace o výsledcích kontrol,
3. čísla jednací kontrol
4. všechna rozhodnutí týkající se uvedené společnosti, tj. pravomocná i nepravomocná, a

poskytuje
v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona

informaci,

1. Správní orgán eviduje v případě společnosti Ekonomické stavby tři spotřebitelské podněty,
na základě kterých byly inspektorátem provedeny kontroly.

2. Při kontrole provedené na základě podnětu ze dne 11.10.2016 bylo zjištěno nedodržení
povinnosti prodávajícího v souvislosti s vydáním písemného potvrzení o uplatnění reklamace
se stanovenými náležitostmi ve smyslu porušení ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.

Při kontrole provedené na základě podnětu ze dne 31.07.2017 bylo zjištěno porušení zákazu
používání nekalých obchodních praktik ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele.

Kontrolou provedenou na základě podnětu ze dne 28.02.2019 nebylo zjištěno porušení
právních předpisů dozorovaných správním orgánem.
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3. Kontroly jsou evidovány pod sp.zn. ČOI 15330/17/2200, sp.zn. ČOI 26582/17/2200 a sp.zn. 
ČOI 42174/19/2200.  
 

4. Příkaz na místě č.j.: ČOI 23665/17/O100 ze dne 14.02.2017 
Rozhodnutí č.j.: ČOI 141778/20/2200 ze dne 22.10.2020, potvrzené v odvolacím řízení 
Rozhodnutím ÚI ČOI č.j. 35761/21 ze dne 10. 03. 2021 

 
 
 
Ing. Jan Řezáč, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorát Plzeňský a Karlovarský 
se sídlem v Plzni 
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