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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 72428/22/O100 ČOI 73890/22/O100 …………… 13.06.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 30. května 2022 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 72428/22/0100, v níž požadujete informace týkající se sankcí
za porušení právní povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb.:

1) Celková výše pokut udělených jednotlivými inspektoráty České obchodní inspekce
v letech 2020, 2021 a 2022 ke dni podání žádosti.

2) Celkový počet zaměstnanců jednotlivých oblastních inspektorátů v letech 2020, 2021
a 2022 ke dni podání žádosti (dotaz na počet zaměstnanců Ústředního inspektorátu
nečiníte).

3) Průměrná výše pokuty ukládané Českou obchodní inspekcí, ústředním inspektorátem
v řízení o přestupcích (ať již se jednalo o společné řízení či řízení o jednom
přestupku), kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle ustanovení § 6
odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. A to jednotlivě pro rok 2020, 2021 a 2022 ke dni
podání žádosti.

4) Průměrná výše pokut uložených jednotlivými oblastními inspektoráty České
obchodní inspekce v řízení o přestupcích (ať již se jednalo o společné řízení či řízení
o jednom přestupku), kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. A to jednotlivě pro rok 2020, 2021 a
2022 ke dni podání žádosti.

5) Průměrná výše pokuty ukládané Českou obchodní inspekcí, ústředním inspektorátem
v řízení o přestupcích, kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle
ustanovení § 6 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb.,
kdy obviněný dodal na trh výrobek, který není v souladu s technickými požadavky dle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody
tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. A to jednotlivě pro rok 2020, 2021 a
2022 ke dni podání žádosti.



6) Průměrná výše pokut ukládaných jednotlivými oblastními inspektoráty České
obchodní inspekce v řízení o přestupcích, kdy bylo konstatováno porušení právní
povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. v návaznosti na
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek,
který není v souladu s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a)
nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich
dodávání na trh. A to jednotlivě pro rok 2020, 2021 a 2022 ke dni podání žádosti.
(Kdy dotazy č. 5 a č. 6 se od dotazů č. 3 a č. 4 liší konkretizací přestupkového
jednání – tj. přímou vazbou porušení na NV č. 219/2016 Sb.)

7) Poskytnutí 3 kopií rozhodnutí (z období od roku 2020), kterými byla uložena nejvyšší
pokuta v řízení o přestupku (tj. kde bylo projednáváno pouze dále uvedené
přestupkové jednání), kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1
zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek, který není v souladu
s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č.
219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

8) Poskytnutí 3 kopií rozhodnutí (z období od roku 2020), kterými byla uložena nejvyšší
pokuta v řízení o přestupku (tj. kde bylo projednáváno pouze dále uvedené
přestupkové jednání), kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1
zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek, který není v souladu
s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č.
219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.
(Dotazy č. 7 a č. 8 se liší konkretizací přestupkového jednání – tj. přímou vazbou
porušení na NV č. 219/2016 Sb.)

9) Poskytnutí 3 kopií rozhodnutí (z období od roku 2020), kterými byla uložena nejvyšší
pokuta v řízeních o přestupcích (tj. kde bylo ve společném řízení projednáváno mimo
jiné níže uvedené přestupkové jednání), kdy bylo konstatováno porušení právní
povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. v návaznosti na
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek,
který není v souladu s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a)
nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich
dodávání na trh.

10) Poskytnutí 3 kopií rozhodnutí (z období od roku 2020), kterými byla uložena nejvyšší
pokuta v řízení o přestupku (tj. kde bylo projednáváno pouze níže uvedené
přestupkové jednání), kdy bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1
zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek, který není v souladu
s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č.
219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

(Dotazy č. 9 a č. 10 se od sebe odlišují podobně jako dotazy č. 7 a č. 8 konkretizací
přestupkového jednání – tj. přímou vazbou porušení na NV č. 219/2016 Sb. Oproti
dotazům č. 7 a č. 8 se dotazy č. 9 a č. 10 táží na výši pokut v případech, kdy bylo
předmětem řízení projednání více přestupků).

Informace žádáte poskytnout na email event. do datové
schránky advokátní kanceláře.



 

K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
ad 1) Celková výše pokut uložená jednotlivými inspektoráty v roce 2020: 
Středočeský a Hl. m. Praha      9 184 000, - Kč  
Jihočeský a Vysočina      6 382 000, - Kč  
Plzeňský a Karlovarský              19 051 500, - Kč 
Ústecký a Liberecký       5 081 000, - Kč 
Královéhradecký a Pardubický             12 123 100, - Kč 
Jihomoravský a Zlínský                          15 881 500, - Kč 
Olomoucký a Moravskoslezský    4 589 100, - Kč  
 
Celková výše pokut uložená jednotlivými inspektoráty v roce 2021: 
Středočeský a Hl. m. Praha                       12 664 700, - Kč  
Jihočeský a Vysočina      6 728 500, - Kč  
Plzeňský a Karlovarský              19 008 500, - Kč 
Ústecký a Liberecký       7 208 500, - Kč 
Královéhradecký a Pardubický             13 129 000, - Kč 
Jihomoravský a Zlínský                          15 199 000, - Kč 
Olomoucký a Moravskoslezský    6 572 900, - Kč  
 
Celková výše pokut uložená jednotlivými inspektoráty v roce 2022 (od 1. 1. do 31. 5.)  
Středočeský a Hl. m. Praha                        12 191 000, - Kč  
Jihočeský a Vysočina       5 228 800, - Kč  
Plzeňský a Karlovarský                9 054 800, - Kč 
Ústecký a Liberecký       3 861 500, - Kč 
Královéhradecký a Pardubický               6 126 000, - Kč 
Jihomoravský a Zlínský                            9 426 000, - Kč 
Olomoucký a Moravskoslezský     2 813 500, - Kč  
 
 
ad 2) 
     Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 
Středočeský a Hl. m. Praha  62   61  61                     
Jihočeský a Vysočina   42  42   42 
Plzeňský a Karlovarský  50  48           48 
Ústecký a Liberecký    46  46  46 
Královéhradecký a Pardubický 41  41          41 
Jihomoravský a Zlínský   47             47           47 
Olomoucký a Moravskoslezský 54  52   52 

 
 
ad 3)  
Ústřední inspektorát ČOI neuložil žádnou sankci v řízení o přestupcích (ať už se 
jednalo o společné řízení či řízení o jednom přestupku), kdy by bylo konstatováno 
porušení právní povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb.  
 
 
ad 4)     Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 
Středočeský a Hl. m. Praha  10 000, -         40 000, -             -    
Jihočeský a Vysočina         -     6 000, -          -   
Plzeňský a Karlovarský        -    5 000, -          -   
Ústecký a Liberecký     10 500,-  10 000, -         -
Královéhradecký a Pardubický       -           342 000, -          -           
Jihomoravský a Zlínský      5 000, -         50 000, -         -                        
Olomoucký a Moravskoslezský  20 000, -    10 000, -                - 



 

 
ad 5)  
Ústřední inspektorát ČOI neuložil žádnou sankci v řízení o přestupcích,  kdy by bylo 
konstatováno porušení právní povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení  § 5 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek, 
který není v souladu s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 
dodávání na trh.  
 
ad 6) V požadovaném období byla uložena jedna sankce v řízení o přestupcích,  kdy 
bylo konstatováno porušení právní povinnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení  § 5 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb., kdy obviněný dodal na trh výrobek, 
který není v souladu s technickými požadavky dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 
dodávání na trh. Viz příloha -  rozhodnutí Inspektorátu ČOI Královéhradeckého a 
Pardubického.  
 
ad 7) až ad 10) 
V příloze poskytujeme rozhodnutí ke třem řešeným případům, které odpovídají Vaší 
specifikaci v jednotlivých bodech žádosti vztahující se ke kontrole tlakových zařízení: 
Příkaz – uložení pokuty spol. Kolimax spol. s r.o. 
Rozhodnutí I. – uložení pokuty spol. Isolit-Bravo spol. s r.o. 
Rozhodnutí II. – potvrzuje rozhodnutí I.  
Příkaz – uložení pokuty fyzické podnikající osobě  + opravné rozhodnutí   

 
Žádná jiná další rozhodnutí o uložení sankce ve Vámi specifikovaných případech 
nebyla Českou obchodní inspekcí resp. žádným inspektorátem ČOI vydána.  
 
S pozdravem  
 
 

 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele 
České obchodní inspekce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Přílohy:  
 Příkaz – Kolimax spol. s r.o. (Inspektorát ČOI Olomoucký a Moravskoslezský) 

Rozhodnutí I. – spol. Isolit-Bravo spol. s r.o. (Inspektorát ČOI Královéhradecký a Pardubický) 
 Rozhodnutí II. – spol. Isolit-Bravo spol. s r.o. (Ústřední inspektorát) 
 Příkaz – podnikající fyzická osoba (Inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina)  

Opravné rozhodnutí – podnikající fyzická osoba (Inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina) 
 
 


