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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Hradec Králové
- 64663/21/2700 ČOI 70433/22/2700 Mgr. Gach/178 2022-05-26

Ve věci – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů - dle žádosti ze dne 11. 5. 2022

Vážení,

na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byla dne 11. 5. 2022 doručena písemnost č. j. ČOI
64461/22/2700 datovaná ze dne 10. 5. 2022, která mj. obsahuje žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), dále jen „Žádost“, v níž společnost prostřednictvím svého právního
zástupce požaduje:

„(22.) Nad rámec ve spise obsažených listin, a nad rámec důkazních návrhů dle čl. III shora
pak obviněná navrhuje, aby správní orgán k věci připojil veškeré:

a. protokoly o kontrole vztahující se k veškerým lahvím na výrobu šlehačky, ve
vztahu k nimž nadepsaný správní orgán za poslední 3 roky provedl kontrolu,

b. správní rozhodnutí vztahující se k veškerým lahvím na výrobu šlehačky, ve
vztahu k nimž nadepsaný správní orgán za poslední 3 roky provedl kontrolu
nebo ohledně nichž vedl správní řízení.

(23.) Obviněná požaduje, aby uvedené bylo učiněno součástí spisu, aby byla prokázána
konstantnost praxe správního orgánu při prošetřování obdobných záležitostí.

(25.) Pokud správní orgán považuje, ať již z jakého důvodu, uvedený požadavek za nelegitimní
(kdy, nechť o porušení procesních práv obviněné případně následně rozhodne soud, nazírejte
tuto pasáž vyjádření jako žádost obviněné učiněnou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kdy takto požadované informace navrhujeme k důkazu.“
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K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: 

Na základě Vaší Žádosti jsou Vám poskytnuty tyto dokumenty: 
 
Ad a) 

- protokol o kontrole IK 271902010309501 ze dne 20. 3. 2019 
- dodatek k protokolu o kontrole IK 2719040130951 
- protokol o kontrole IK 272011100091101 ze dne 10. 11. 2020 
- protokol o kontrole IK 272105130091199 ze dne 23. 9. 2021 
- dodatek k protokolu o kontrole IK 2722052491120 ze dne 24. 5. 2022 

 
Ad b) 

- rozhodnutí č. j. ČOI 111636/20/2700 ze dne 18. 8. 2020 
- příkaz č. j.: 27/0612/21 ze dne 23. 9. 2021 
- opravné rozhodnutí č. j. ČOI 68951/22/2700 ze dne 25. 5. 2022 

 
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v příloze této písemnosti v souladu s ust. § 14 
odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Výše uvedené dokumenty jsou dle žádosti učiněny 
součástí spisu sp. zn. 64663/21/2700. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického  
se sídlem v Hradci Králové 
 
v z. Ing. Mgr. Bc. Milan Malátek, MBA 
ředitel Odboru administrativně právního 
 
 
 
Přílohy: 

- protokol o kontrole IK 271902010309501 ze dne 20. 3. 2019 
- dodatek k protokolu o kontrole IK 2719040130951 
- protokol o kontrole IK 272011100091101 ze dne 10. 11. 2020 
- protokol o kontrole IK 272105130091199 ze dne 23. 9. 2021 
- dodatek k protokolu o kontrole IK 2722052491120 ze dne 24. 5. 2022 
- rozhodnutí č. j. ČOI 111636/20/2700 ze dne 18. 8. 2020 
- příkaz č. j.: 27/0612/21 ze dne 23. 9. 2021 
- opravné rozhodnutí č. j. ČOI 68951/22/2700 ze dne 25. 5. 2022 

 
 
 
 


