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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Ústí n. Labem
ČOI 62874/22/2400 ČOI 67839/22/2400 Černá 20. 5. 2022

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Ústeckému a Libereckému, pracoviště Ústí nad Labem, byla

dne 9. 5. 2022 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 6. 5. 2022, o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná

pod č. j. ČOI 62874/22/2400 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete informace týkající se zboží

označovaného jako „lahev na šlehačku“:

a) Provedl Váš inspektorát v období od 1. 1. 2022 do 1. 5. 2022 jakoukoli kontrolu dodržování

povinností stanovených zákonem č. 90/2016 Sb., a nařízení vlády 219/2016 Sb.) pro tento typ

výrobků?

a. Pokud ano, o jaké kontrolované osoby se jednalo?

b. Pokud ano, žádáme o poskytnutí protokolů o v uváděném období provedených kontrolách.

b) Byla ve vztahu k nějakým lahvím přijata ochranná opatření?

a. Jaká následně přijatá opatření k nápravě shledal případně Váš inspektorát jako dostačující?

c) Byla ve vztahu k nějakým kontrolovaným lahvím na šlehačku zahájena správní řízení, resp. řízení

o přestupku či přestupcích?

a. Pokud ano, v kolika případech se tak stalo?

b. Jaké jsou spisové značky vedených řízení?

c. Pokud bylo v příslušných řízeních vydáno rozhodnutí, žádáme o poskytnutí jeho/jejich kopií
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K Vámi podané žádosti sděluje správní orgán následující:  
 
a) 

Kontroly byly v tomto období provedeny u dvou subjektů: 

- Alza.cz, a.s., IČO: 27082440   (protokol o kontrole přílohou) 
- Gastrovesely s.r.o., IČO: 07176210  (protokol o kontrole přílohou) 

b)  

Ochranná opatření přijata nebyla. 

-   V případě kontroly společnosti Alza.cz, a.s. bylo přijato opatření k nápravě dle ust. § 49 odst. 2 

písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., jak je blíže popsáno v protokolu o kontrole. 
c)  

Správní řízení bylo zahájeno pouze v případě společnosti Alza.cz, a.s., a to pod spisovou značkou   
ČOI 90835/21/2500, kdy bylo dne 18. 5. 2022 vydáno dosud nepravomocné rozhodnutí formou 
příkazu.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Renata Linhartová, MBA  
ředitelka České obchodní inspekce  
inspektorát Ústecký a Liberecký  
se sídlem v Ústí nad Labem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
 
1) Protokol o kontrole ze dne 12. 10. 2022, ID 242110120082401 
2) Protokol o kontrole ze dne 24. 6. 2021, ID 242106240082401 
3) Příkaz č. j. ČOI 31399/22/2400/0215/Ka/St  


