
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Čj. Vyřizuje/kl. Praha
39038/22/1000 Mojžíš 21. 3. 2022

dopisem ze dne 10. 3. 2022, evidovaným Inspektorátem ČOI pro kraj Středočeský a Hl. m. Praha,
(dále jen „inspektorát“), pod č. j. 34376/22, jste požádala na základě zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí následující informace:

K Vaší žádosti Vám poskytuji následující informace:

1) poskytnutí informace o tom, kolik podnětů Adresát ke dni doručení této Žádosti
obdržel, jejichž předmětem je, resp. mělo být, jakékoliv porušení, ať už smluvních
nebo zákonných ustanovení, a to ze strany společnosti Česká srovnávací s.r.o., se
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 10100 Praha 10, IČO: 073 23 450 (dále jen
„Česká srovnávací");

2) poskytnutí informace o tom, kolik kontrol Adresát u České srovnávací učinil za

poslední 3 roky od doručení této Žádosti;

3) o poskytnutí kontrolních protokolů z kontrol u České srovnávací za poslední 3 roky

od doručení této Žádosti;

4) poskytnutí informace o tom, kolik navazujících přestupkových řízení bylo s Českou
srovnávací zahájeno, pokud taková řízení zahájena byla. Pokud ne, žádá Žadatel
zdvořile o poskytnutí i této - negativní - informace;

5) poskytnutí rozhodnutí (byť i tzv. příkazů), ke kterým došlo v rámci navazujících
přestupkových řízení dle předešlého bodu 4.

K Vaší žádosti Vám poskytuji následující informace:

1) V požadovaném období přijal inspektorát celkem 246 podání

Vaše zn. Sp. zn.
34376/22
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2) V požadovaném období provedl inspektorát u společnosti 23 kontrol 

3) Viz přílohy – protokoly o kontrole 

4) Vzhledem k rozsahu spisu bylo řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich,  zahájeno dne 11. 10. 2021 a dosud nebylo ukončeno. 

5) V současné době nelze žádnou informaci poskytnout, viz výše. 

Vyřízením této žádosti o informace považujte za vyřízenou i Vaši žádost, kterou jste zaslal dne 10. 3. 
2022 Ústřednímu inspektorátu ČOI.  

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
Ing. Jan Štěpánek 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha 
se sídlem v Praze 
 
 
 
Přílohy: 5x (23  Protokolů o kontrole) 


