
*COI0X01MA2NT*
COI0X01MA2NT

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
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Ve věci – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů - dle žádosti ze dne 13. 7. 2022

Vážení,

na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byly dne 13. 7. 2022 doručeny dvě písemnosti č.
j. ČOI 90104/22/2700 a č. j. ČOI 90101/22/2700, které představují 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 požaduje:

„Dobrý den,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení
počtu stížností a upozornění, které řešila ČOI na:
1) nevhodné chování jakéhokoliv ze zaměstnanců ACADEMIC a.s. vůči spotřebiteli či jiné třetí
osobě
2) porušení práv nebo oprávněných zájmů spotřebitelů nebo jiných třetích osob společností
ACADEMIC a.s. za období existence společnosti ACADEMIC a.s. resp. za období od roku
2003. Děkuji za odpověď v zákonem předepsané lhůtě.

P.S. K žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., dodané do Vaší datové
schránky dnes v 16:09 hod, dodávám, že v případě nadměrné složitosti či z důvodů technicko
organizační nemožnosti dohledat požadované informace od roku 2003, postačí poskytnutí ,
v žádosti požadovaných informací, za období posledních 5 let.
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K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: 

Na základě Vaší Žádosti jsou Vám poskytnuty tyto informace: 
 
Ad 1) Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický neeviduje žádné 
stížnosti nebo upozornění na nevhodné chování zaměstnanců společnosti ACADEMIC a.s. vůči 
spotřebiteli či jiné třetí osobě. 
 
 
Ad 2) Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický neeviduje žádné 
stížnosti nebo upozornění na porušení práv nebo oprávněných zájmů spotřebitelů nebo jiných 
třetích osob společností ACADEMIC a.s. 
 
Výše uvedené informace byly dohledány dle technických možností povinného subjektu a 
v souladu s žádostí za období posledních 5 let. 
 
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 
106/1999 Sb.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického  
se sídlem v Hradci Králové 
 
 
 
 
 
 
 


