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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 49491/22/2700 Mgr. Gach/178 2022-04-05

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému bylo dne
28. 3. 2022 doručeno doplnění Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které bylo
vyhodnoceno jako nová žádost o informace (viz níže); písemnost je evidovaná pod č. j.
46528/22/2700, v níž požadujete:

„Vážení,
děkuji za poskytnutí dat ohledně kontrol. Rád bych si potvrdil, že mi poskytnete veškeré
informace o které jsem žádal. Konkrétně jsem nenašel statistiku za VŠECHNA podání
v uvedených letech. Navíc jste mi poskytli informaci za podání vybraným společnostem
dohromady, o tuto informaci jsem nežádal.
s úctou
Jiří Čížek“

Na základě Vaší žádosti bylo vyhodnoceno, že se jedná o mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací, které není možné získat ze systému ČOI jednoduchou operací a které
vyžaduje přerušení práce odpovědného zaměstnance na příslušném pracovišti ČOI, tudíž toto
vyhledávání bylo podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno. O požadavku úhrady jste byl
informován písemností ze dne 1. 4. 2022, č. j. ČOI 47780/22/2700. Vaše platba byla ověřena
dne 4. 4. 2022, tudíž Vám požadované informace jsou nyní poskytnuty. Dle žádosti Vám
poskytujeme požadované informace, které jsou přílohou této písemnosti.

Pro bližší vysvětlení je třeba uvést, že Vaše původní žádost ze dne 10. 3. 2022 byla
formulována následovně:
„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
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-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

Na základě této žádosti Vám inspektorát poskytnul informace, o které jste žádal, když
společnost, kterou jste nazval bez bližší specifikace 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 Vám proto byly
poskytnuty v rozšířené verzi k oběma těmto subjektům. Navíc jste žádal o údaje ke společnosti
GARLAND distributor, s. r. o., IČO: 60108461, které Vám byly taktéž poskytnuty dle žádosti
v zákonném termínu. Údaje jste žádal tedy k těmto třem společnostem, a to jednotlivě, přičemž
závěrem jste uvedl větu, že: „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.“
Z uvedené formulace je zřejmé, že údaje jste prosil poskytnout nejprve odděleně za jednotlivé
firmy, což Vám bylo poskytnuto, a dále jste prosil o třetí sestavu za veškerá podání, přičemž
tato formulace navazuje na část věty, která se týká předmětných firem. Jelikož jste tento dodatek
dále nijak nespecifikoval a Váš podnět a Vaše žádost se týkala těchto tří společností, byla Vám
tedy v souladu s žádostí poskytnuta ještě třetí statistika, která shrnovala veškerá, tj. všechna
podání na tyto tři společnosti - dohromady. Žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace vydáno
nebylo, naopak, veškeré informace Vám tímto byly poskytnuty dle Vašich žádostí, a to
v zákonných lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Vážený pane Čížku, novou žádostí ze dne 28. 3. 2022 jste jak formálně, tak zejm.
obsahově požádal o všechna podání obecně za uvedené roky a za daný regionální inspektorát
ČOI, která jsou Vám tímto poskytnuta v zákonné lhůtě, v návaznosti na ověření Vaší platby.
Uvedená informace je žadateli poskytnuta v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb.

S pozdravem

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

Příloha (1 strana) – statistiky šetření dle Žádosti – souhrn všech podání za RI HK a uvedené
roky


