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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 10140/22/2700 ČOI 88673/22/O100 …………… 13.07.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 29. června 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 85703/22/0100, v níž požadujete informace k vašemu
podnětu ze dne 3. 6. 2022 a uvádíte:

1. Že si nejste vědom, že byste podával nějaký podnět / jinou písemnost směrem k ČOI
dne 3. 6. 2022 a žádáte jeho zaslání, pokud takový podnět existuje.

2. Že podnět ze dne 16. 5. 2022 a jeho urgence ze dne 6. 6. 2022 se netýkala ČOI HK,
ale šetření na ČOI Praha a žádáte o informaci, zda se někdo tímto podnětem
zabývá.

3. Dále požadujete vysvětlení proč podnět ze dne 3. 6. 2022 (pokud nějaký existuje)
„ležel“ na ČOI a co konkrétně způsobilo zdržení.

4. Že jste 3. 5. 2022 podal jiný podnět a že dosud nemáte od ČOI jakoukoli informaci
týkající se možnosti nahlédnout do spisu. Respektive, že úřad s vámi nekomunikuje.
Žádáte informaci o tom, zdali se ČOI tímto podnětem zabývá. Zároveň opět žádáte o
možnost nahlédnout do spisu, byť nejste účastníkem řízení.

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1. Vaše podání ze dne 3. 6. 2022 vedené pod č. j. 75154/22/0100 Vám na Vaši žádost
v příloze zasíláme.

ad 2. Na podnět ze dne 16. 5. 2022 jste obdržel odpověď dne 18. 5. 2022, pokud jde o jeho
urgenci dodanou do datové schránky ČOI dne 3. 6. 2022, doručenou dne 6. 6. 2022, ta byla
spolu s celým spisovým materiálem včetně dalšího Vašeho podání ze dne 21. 6. 2022



 

postoupena dne 29. 6. 2022 Ministerstvu průmyslu a obchodu, které by se nyní mělo  věcí 
zabývat. 
 
ad 3. V souvislosti s předáním věci Ministerstvu průmyslu a obchodu nebyla zmeškána 
zákonná lhůta, věc byla vyřízena v pořadí věcí došlých na ČOI. 

 
ad 4. Podání ve věci „nesouhlas s vyřízením stížnosti 2. 5. 2022“ bylo vyřízeno  přípisem ze 
dne 30. 6. 2022, č. j. ČOI 82388/22/0100. Pokud jde o možnost nahlédnout do spisu, ta Vám 
byla usnesením Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce č. j. ČOI 85469/22/0100 
ze dne 30. 6. 2022 zamítnuta.  
 
Dále sdělujeme:  
 
Dne 30. 6. 2022 bylo České obchodní inspekci doručeno Vaše podání posouzené jako 
odvolání proti usnesení Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce ze dne 30. 6. 
2022, č. j. ČOI 85469/22/0100, jímž byla zamítnuta Vaše žádost o nahlédnutí do spisu sp. 
zn. ČOI 10140/22/2700. V uvedeném podání mj. žádáte o informaci podle ZSPI týkající se 
toho, proč Vám nyní bylo uvedeným usnesením nahlédnutí do spisu odepřeno, zatímco 
Inspektorát České obchodní inspekce Královéhradecký a Pardubický  (dále jen „inspektorát“) 
Vám nahlédnutí do spisu umožnil.  
 
K této žádosti sdělujeme: 
Inspektorát Vám umožnil nahlédnout do spisu dne 12. 4. 2022, tj. před zahájením správního 
řízení ve fázi kontroly zahájené na základě Vašeho podnětu, tedy za odlišné situace než je 
nyní, kdy je ve věci již vedeno správní řízení. Z Vašeho podání ze dne 24. 3. 2022, č. j. ČOI 
42848/22/2700, je pak zřejmé, že jste zde jako důvody pro nahlédnutí do spisu uvedl 
prověření postupu při řešení Vašeho podání, podezření z dodatečné manipulace se spisem 
a ověření, zda ve spisu existují písemné záznamy pěti telefonátů stěžovatele 
s inspektorátem. Nejednalo se tedy o totožné důvody ani o totožnou situaci jako nyní. 
Odvolání je nyní postoupeno Ministerstvu průmyslu a obchodu, které by jako nadřízený 
orgán mělo posoudit, zda Vám nahlédnutí do spisu bylo odepřeno po právu či nikoli. 
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Olga Hybšová  
zástupkyně ústředního ředitele  
České obchodní inspekce 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Podání ze dne 3. 6. 2022 – čj. ČOI 75154/22/0100 

 
 


