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

Vážený pane,

České obchodní inspekci Ústřednímu inspektorátu byla dne 31. května 2021 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 73729/21/0100, v níž
požadujete:

1. Specifikovaná rozhodnutí, u nichž byla v tabulce uvedena konkrétní ID kontroly, ID
sankce, výše pokuty, porušení zákona a datum nabytí právní moci v počtu 27
rozhodnutí, kterými byla uložena pokuta za přestupky podle zákona č. 90/2016 Sb., o
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Dále požadujete zaslání rozhodnutí, týkající se stejného přestupku, jako je uvedeno
výše a která nabyla právní moci v roce 2020 a to za uložení pokuty přesahující
100 000, - Kč a 50 000, - Kč, případně přesahující 20 000, - Kč a to vždy v počtu 5
kusů.

3. Dále požadujete zaslání informace o počtu pokut a jejich výši uložených v letech
2016 až 2021 podnikajícím osobám podle ustanovení § 54 odst. 4 písm. b) zákona č.
90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a
poskytnutí vydaných rozhodnutí s nejvyššími pokutami v počtu 3 nebo 5 kusů za
jednotlivé roky.

Rozhodnutí žádáte poskytnout v anonymizované podobě a jejich zaslání v elektronické
podobě, pokud to nebude s ohledem na kapacitu datové schránky možné, tak v tištěné
podobě na adresu uvedenou v žádosti.



 

 
Dne 14. 6. 2021 Vám byla pod čj.  ČOI 79332/21/0100 zaslána informace o zpoplatnění 
zpracování informace. Částka 4 624, - Kč za 16 hodin práce (289,- Kč/1 hod.) byla 
stanovena podle sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Českou 
obchodní inspekcí podle zákona č. 106/1999 Sb., který je zveřejněn na webových stránkách 
ČOI.  
 
Požadovaná částka byla uhrazena dne 20. 7. 2021.  
 
 
K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
ad 1) Poskytujeme 27 anonymizovaných dokumentů vygenerovaných z databázových 
systémů ČOI k Vámi uvedeným údajům v tabulce. Dokumenty jsou v příloze č. 1.    
 
ad 2)  
Poskytujeme Vám anonymizovaná rozhodnutí, která nabyla právní moci v roce 2020 a 
kterými Česká obchodní inspekce uložila podnikajícím osobám za přestupky podle zákona č.   
90/2016 Sb. za porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 pokutu: 

a) 2 x rozhodnutí se sankcí rovnou nebo překračující 100 000, - Kč, resp. rozhodnutí I. a 
II. stupně pro pokutu ve výši 100 000, - Kč (spol. BM Česko) a sankce 200 000, - Kč 
(spol. Respilon) (další rozhodnutí s požadovanou výší sankce neevidujeme),  

b) 5 x rozhodnutí se sankcí rovnou  nebo překračující   50 000, - Kč,    
c) 5 x rozhodnutí se sankcí rovnou nebo překračující   20 000, - Kč,  

tak jak jsou tato rozhodnutí evidována a jak byla vygenerována z datového systému ČOI.  
Dokumenty jsou v příloze č. 2.  
 
 
ad 3) 
Přehled sankcí dle Vašeho požadavku uložených za porušení ust. § 54 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh: 
V roce 2016 není evidováno žádné rozhodnutí o uložení sankce. 
V roce 2017 byla uložena 1 pokuta ve výši 8. 000, - Kč.  
V roce 2018 bylo uloženo 9 pokut v celkové výši 78. 000, - Kč.  
V roce 2019 bylo uloženo 24 pokut v celkové výši 343 000, - Kč.  
V roce 2020 bylo uloženo 72 pokut v celkové výši 877 000, - Kč.  
V roce 2021 bylo uloženo 119 pokut v celkové výši 1 622 500, - Kč. 
 
Dále jste žádal o poskytnutí 3 rozhodnutí za roky 2016, 2017, 2018 a 2019 a 5 rozhodnutí za 
rok 2020 a 2021, a to vždy taková, kterými Česká obchodní inspekce v daném roce uložila 
nejvyšší pokuty.  
 
Rok 2016 – žádné rozhodnutí  
Rok 2017 – 1x rozhodnutí, sankce ve výši 8 000, - Kč  
Rok 2018 – 2 x rozhodnutí, sankce ve výši 10 000, - Kč  
Rok 2019 – 3 x rozhodnutí, sankce ve výši 30 000, - Kč 
Rok 2020 – 5 x rozhodnutí, z toho 1 x sankce 100 000,- Kč (BM Česko, rozhodnutí I. a II. 
stupně), 1 x sankce 200 000, - Kč (Respilon), 1x sankce 50 000, - Kč (spol. MTD), 1 x 
sankce 70 000, - Kč (spol. MHDV) a 1 x sankce 30 000, - Kč (spol. Borovka Event) jsou jako 
součást odpovědi v příloze č. 2.  
 
V rámci odpovědi na bod č. 3 žádosti poskytujeme ještě dalších 5 rozhodnutí se sankcemi    
2 x 30 000, - Kč (spol. Batist, spol. eD Systém), 1 x 25 000, - Kč (spol. Alza), 1 x 20 000, - Kč 
(spol. Stylpo) a 1 x 10 000, - Kč (spol. Unimagnet).  
 



Rok 2021 – 5 x rozhodnutí - 1x 100 000, - Kč (spol. Mixly), 2 x 80 000, - Kč (spol. Solight
Holding, spol. MLB Tech), 1 x 70 000, - Kč (spol. Canis Safety) a 1 x 65 000, - Kč (spol. DIS
naradi).
Dokumenty jsou v příloze č. 3.

Vzhledem k velkému množství dokumentů a jejich velikosti byly přílohy nahrány na flesh-
disk.
Flesh-disk je zašifrován a přístup je chráněn nástrojem BitLocker. Pro otevření flesh-disku je
nutné k jednotku“, následně se otevře okno, do nějž je nutné zadat
heslo: (nutné zapsat tak, jak je napsáno včetně diakritiky, velkých
písmen, znaků a číslic) a pak by se měl flesh-disk odemknout a dokumenty by měly být
přístupné. I kdyby se Vám jako první objevilo sdělení, že s tímto zařízením je problém,
postupujte podle výše popsaného postupu. Dokumenty jsou na flesh – disku všechny
uloženy.

Pokud by byl s kýkoli te z tiskového
oddělení, tel.: nebo a domluvte s ní případnou jinou
eventualitu posk aných

Odpověď včetně příloh nahraných na flesh-disku zasíláme poštou, jako doporučenou listovní
zásilku.

S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce

Přílohy:
ad 1) 27 x rozhodnutí
ad 2) 13 x rozhodnutí dle textu
ad 3) 16 x rozhodnutí dle textu


