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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 97336/22/O100 ČOI 101074/22/O100 …………… 15.8.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 2. srpna 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 97336/22/0100, v níž požadujete:

1. Kolik kontrol se zaměřením na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 90/2016
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novele
zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a veškerých
souvisejících nařízení vlády (dále jen „kontrola“), zahájila Česká obchodní inspekce
(dále jen „ČOI“) v období ode dne 1. 1. 2022 do dne 30. 6. 2022 u následujících
subjektů, v členění dle jednotlivých subjektů:
Alza.cz, a.s., IČ 27082440
CZC.cz, s.r.o., IČ 25655701
Electro World, s.r.o., IČ26488361
FAST ČR, a.s., IČ 24777749
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 49973053
OKAY, s.r.o., IČ 60719257

2. Kolik kontrol bylo v období od 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022 pravomocně ukončeno,
včetně kontrol zahájených v období před 1. 1. 2022, v členění dle jednotlivých
subjektů uvedených ad 1) výše.

3. V rámci kolika z kontrol ad 2) bylo zjištěno porušení požadavků zákona v členění dle
jednotlivých subjektů uvedených ad 1) výše.

4. Kolik pokut a v jaké celkové výši bylo uloženo v rámci kontrol ad 2) v členění dle
jednotlivých subjektů uvedených ad 1) výše.

5. Kolik kontrol ad 1) bylo provedeno na základě podnětu spotřebitelů, kolik na základě
ročního plánu kontrol a kolik operativně.



6. Jakými kritérii se ČOI řídí při sestavování plánu frekvence kontrol subjektů ad 1) a
jejich provozoven.

7. Jakými kritérii se ČOI řídí při rozhodování o provedení operativní kontroly uvedených
subjektů.

Informace žádá m na emailovou adresu nebo do
datové schránky

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1) Počet kontrol zahájených v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022:
Alza.cz, a.s. 11
CZC.cz, s.r.o. 1
Electro World, s.r.o. 16
FAST ČR, a.s. 22
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 34
OKAY, s.r.o. 30

ad 2) Kontroly ukončené v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022:

Alza.cz, a.s. 10
CZC.cz, s.r.o. 3
Electro World, s.r.o. 13
FAST ČR, a.s. 14
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 33
OKAY, s.r.o. 27

ad 3) Zjištěná porušení zákona v rámci kontrol v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

Alza.cz, a.s. 0
CZC.cz, s.r.o. 1
Electro World, s.r.o. 4
FAST ČR, a.s. 6
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 14
OKAY, s.r.o. 16

ad 4) Uložené pokuty:

Alza.cz, a.s. 0
CZC.cz, s.r.o. 2x sankce v celkové výši 30 000, - Kč
Electro World, s.r.o. 2x sankce v celkové výši 42 000, - Kč
FAST ČR, a.s. 3x sankce v celkové výši 22 000, - Kč
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 7x sankce v celkové výši 70 000, - Kč
OKAY, s.r.o. 1x sankce v celkové výši 5 000, - Kč



 

 

ad 5) Kontroly provedené na podnět spotřebitelů:  
 
Alza.cz, a.s.        4 
CZC.cz, s.r.o.      1 
Electro World, s.r.o.     4 
FAST ČR, a.s.     5 
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  12 
OKAY, s.r.o.    16 
 
K rozlišení počtu kontrol provedených na základě ročního plánu nebo provedených 
operativně – viz odpověď v bodě č. 6. Tzv. operativní kontrola není v datových systémech 
České obchodní inspekce rozlišena.   
 
ad 6) a ad 7)     
Řídícím dokumentem, který určuje zaměření kontrol ČOI na období jednoho kalendářního 
roku je „program dozoru nad trhem“. Tento program obsahuje plánované, centrálně řízené 
kontrolní akce zaměřené buď na určitou problematiku, nebo na konkrétní segment trhu 
s výrobky včetně kontrolních akcí realizovaných v rámci mezinárodní spolupráce. Program 
dozoru nad trhem může být s ohledem na vývoj trhu v průběhu roku doplňován o mimořádné 
kontrolní akce a upravován.  V rámci jednotlivých inspektorátů ČOI jsou zpravidla 
zpracovávány týdenní plány kontrol. Tyto plány primárně zohledňují program dozoru nad 
trhem a kontrolní akce, které jsou v jeho rámci realizovány, dále podání spotřebitelů, 
požadavky na vyhledávání výrobků nahlášených v informačním systému Safety Gate 
(RAPEX), vlastní kontrolní akce inspektorátů, poznatky z vlastní kontrolní činnosti a specifika 
jednotlivých krajů. Plánování kontrolní činnosti na jednotlivých inspektorátech se řídí 
zásadami nestranného a vyváženého dozoru nad trhem se zohledněním práv a oprávněných 
zájmů hospodářských subjektů. Snahou ČOI je minimálně zatěžovat hospodářské subjekty. 
Nicméně to nevylučuje opakované kontroly hospodářských subjektů iniciované například 
podáními spotřebitelů, kontroly, při kterých se vyhledávají výrobky oznámené v informačním 
systému Safety Gate (RAPEX) a kontroly v různých provozovnách jednoho hospodářského 
subjektu z důvodu zjišťování aktuální situace v konkrétní provozovně.           
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Michael Maxa 
zástupce ústředního ředitele   
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
 
 
 


