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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše č.j. Naše sp.zn..: Naše Č.j..: Vyřizuje/linka V Hradci Králové
- ČOI 10140/22/2700 ČOI 40566/22/2700 Mgr. Gach/178 2022-03-23

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů; informace k žádosti o nahlížení do spisu

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému byla dne
10. 3. 2022 doručena písemnost, která je žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
106/1999 Sb.“), evidovaná pod č. j. ČOI 33749/22/2700.

Dle Žádosti požadujete:

„Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb – Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Žádám o poskytnutí statistiky šetření Vaší pobočky ČOI, týkající se podání ohledně firem
Elektrochrám, Garland a současně kontrol na základě všech podání, které jste obdrželi.
Prosím o tyto údaje:
-celkový počet přijatých podání
-počet kdy kontrola zjistila nedostatky a společnost byla finančně sankcionována
-počet kdy kontrola zjistila nedostatky a společnost nebyla finančně sankcionována
-počet kontrol, kdy nebyly zjištěny nedostatky
-počet kontrol kdy jste šetřením nedospěli k jednoznačnému závěru
toto prosím za roky: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (k datu zpracování), údaje prosím odděleně
za jednotlivé firmy a pak třetí sestavu za veškerá podání.

Zároveň na základě stejného zákona žádám o nahlédnutí do spisu č. 29071/22/2700
s úctou

Na základě Žádosti Vám poskytujeme požadované informace, které jsou přílohou
této písemnosti.

Pro bližší vysvětlení je třeba uvést, že společnost, kterou uvádíte jako „Elektrochrám“
vystupuje v obchodních vztazích se spotřebiteli dle jejich obchodních podmínek jako
ELMONT-CH, spol. s r.o., IČO: 13584561, nebo jako elektrochram.cz s.r.o., IČO: 25939840,



viz.: „Prodej kategorie dům a zahrada zajištuje společnost elektrochrám.cz s. r. o. IC:25939840
DIC: CZ25939840 se sídlem Horská 884, Trutnov 54101.“ Jedná se tedy o dva prodávající pod
vlastními identifikačními čísly subjektu, dle prodávaného sortimentu. Údaje jsou Vám
poskytnuty k oběma těmto subjektům. Dále jste žádal o údaje ke společnosti GARLAND
distributor, s. r. o., IČO: 60108461, které jsou Vám taktéž poskytnuty dle Žádosti. Dle Žádosti
se jedná o údaje Inspektorátu ČOI Královéhradeckého a Pardubického.

Výše uvedená informace je žadateli poskytnuta v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb.

Dále, co se týká Vaší žádosti o nahlížení do spisu (písemnosti č. j. ČOI 33749/22/2700
a č. j. ČOI 37628/22/2700), k tomu povinný subjekt uvádí následující. Nahlížení do spisu se
řídí ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), který v druhém odstavci stanoví, že jiným osobám (pokud není účastník
řízení podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu) správní orgán umožní nahlédnout do spisu,
prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z
účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Vážený pane jelikož nejste ve věci účastníkem řízení (tím je kontrolovaná
osoba), správní orgán je povinen postupovat dle výše uvedeného zákonného ustanovení a tudíž
je nutno předně posoudit, zda jste jako žadatel jiná osoba prokázal právní zájem ve věci nebo
jiný vážný důvod pro nahlížení do spisu a současně, zda-li tím nebude porušeno právo účastníka
řízení, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Za účelem řádného posouzení Vás tímto žádám, abyste ve lhůtě do 10 dnů
správnímu orgánu sdělil a doložil, jaký máte právní zájem ve věci nebo jiný vážný důvod
pro nahlížení do spisu. Správní orgán poté provede další nezbytné úkony, přičemž bude
následně zvažováno, zda-li Vám bude umožněno nahlédnutí do příslušného spisu.

Závěrem je nutno uvést, že u nahlížení do spisu se jedná o procesní právo nahlížet do
správního spisu za správním řádem stanovených zákonných podmínek, nikoliv o hmotné právo
žadatele podle informačních zákonů (zákon č. 106/1999 Sb.).

S pozdravem

Ing. František Švihlík, MBA
ředitel České obchodní inspekce
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové
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