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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
2022-05-30 ČOI 25928/22/2700 ČOI 72773/22/2700 Malátek/183 2022-05-31

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému byla dne
30. května 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 72760/22/2700.

Dle Žádosti požadujete:

„Dobrý den, v souladu s ustanoveními § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Vás -
Českou obchodní inspekci - inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní č. p. 870/2, 500
03 Hradec Králové o poskytnutí informací k mému podání o nedodání návodu a nevyřízení
reklamace k sedací soupravě Dakota, vedenému pod sp. zn. 25928/22/2 a se
zaměřením na výši sankce uložené kontrolované právnické osobě IČ:

uji za vyřízení žádosti,

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci.

Pro porušení ust. § 19 odst. 1 a odstavec 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů a naplnění skutkové podstaty přestupku dle ust. § 24 odst. odst. 7
písm. v) a x) zákona č. 634/1992 Sb znění pozdějších předpisů, byla
podnikateli: sídlo: IČO



*COI0X01LR0HD* 
COI0X01LR0HD 

 

Telefon:    (+420) 495 057 170    E-mail:  hradec@coi.cz     ID datové schránky:  43pdzwa 
 

uložena příkazem na místě pokuta dle ust. § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 500,- Kč. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce  
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického  
se sídlem v Hradci Králové 


