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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 121762/22/O100 ČOI 123178/22/O100 …………… 11.10.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 30. září 2022 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
ZSPI) evidovaná pod čj. ČOI 121762/22/0100, v níž požadujete:

Zaslání veškerých rozhodnutí, která nabyla právní moci v posledních 4 letech, dle kterých
obviněný naplnil alespoň tři z následujících skutkových podstat přestupků:
§ 24 odst. 7 písm. e) zákona o ochraně spotřebitele
§ 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele
§ 24 odst. 7 písm. l) zákona o ochraně spotřebitele
§ 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele

Pro vyloučení pochybn e v anonymizované podobě a zaslání na
Vaši e-mailovou adresu

K Vaší žádosti sdělujeme:

Na základě vzájemné dohody týkající se rozsahu poskytnuté informace poskytujeme
v příloze excelovou tabulku, která obsahuje přehled uložených sankcí, nabytí právní moci
rozhodnutí, názvy subjektů, jimž byly tyto sankce uloženy, a místo, kde má kontrolovaný
subjekt provozovnu či sídlo, a to za poslední 4 roky. Od požadavku na zaslání
anonymizovaných rozhodnutí vztahujících se k těmto sankcím bylo z Vaší strany upuštěno.
Upozorňujeme, že v tabulce nejsou uvedeny identifikační údaje podnikajících fyzických osob,
uvedena je pouze výše pokuty, datum nabytí právní moci rozhodnutí a místo, kde podnikající
fyzická osoba má provozovnu či sídlo.



 

V tabulce, stejně tak jako v open datech zveřejňovaných na webových stránkách České 
obchodní inspekce, neuvádíme jména fyzických podnikajících osob (písmeno F ve sloupci 
F). Názvy jsou uvedeny u podnikajících právnických osob (písmeno P ve sloupci F).  
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Jan Štěpánek 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce  
 
 
 
 
 
Příloha:  
Přehled sankcí dle zadání v letech 2019 – 2022  
 


