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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Brno

115617/30/20 ČOI 85492/22/3000 JUDr. Machálková/998 30. 6. 2022

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

pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 29. 6. 2022 doručena Vaše opětovná žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj.

ČOI 85369/22/3000. V žádosti požadujete poskytnutí dokumentů o výsledku provedené kontroly u

obchodní společnosti FULGUR, spol. s r.o. a kopie rozhodnutí.

Jak Vám již bylo sděleno v odpovědi čj. ČOI 124063/21/3000 ze dne 30. 9. 2021 a v přípisu čj.

2120/22/3000 ze dne 5. 1. 2022, na základě Vašeho podání byla inspektory České obchodní inspekce,

inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, provedena kontrola u obchodní společnosti FULGUR, spol.

s r.o., IČO 416 01 203. Kontrolou bylo zjištěno podezření z porušení ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na ust.

§ 5 odst. 1 téhož zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ust. §

6 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,

ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení kontroly byl spisový materiál předán právnímu oddělení tohoto inspektorátu a ve věci

bylo zahájeno správní řízení. V průběhu správního řízení správní orgán přehodnotil úvahy uvedené

v oznámení o zahájení správního řízení, a to tak, že skutek, který byl kvalifikován jako porušení právní

povinnosti uvedené v ust. § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 téhož zákona, byl v dalším řízení kvalifikován jako

jednání nasvědčující porušení právní povinnosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o

posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů a

naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 54 odst. 4 písm. a) téhož zákona.

Dne 7. 3. 2022 správní orgán vydal rozhodnutí čj. ČOI 30308/22/3000/R/Mach, kterým byla obviněné

obchodní společnosti FULGUR, spol. s r.o. uložena úhrnná pokuta ve výši 50 000 Kč a povinnost

nahradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podala obviněná odvolání a spisový materiál byl postoupen odvolacímu

správnímu orgánu. Odvolací správní orgán napadené rozhodnutí změnil v tom, že část správního řízení

zastavil, upravil znění výroku a snížil uloženou pokutu na 26 000 Kč, a to rozhodnutím čj. ČOI
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80499/22/O100/Svo/Št ze dne 17. 6. 2022. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v současné 

době již pravomocné. 

Protokol o kontrole včetně příloh, rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a rozhodnutí o 

odvolání tvoří přílohu tohoto dopisu. 

S pozdravem 

Mgr. Karel Havlíček 
ředitel inspektorátu 


