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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 122360/22/O100 ČOI 123176/22/O100 …………… 11.10.2022

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

České obchodní inspekci byly dne 1. října 2022 doručeny Vaše dvě identické žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZSPI“), evidované pod čj. ČOI 122360/22/0100 a 122363/22/0100, v nichž
požadujete totožné informace:

1. Podle kterých konkrétních předpisů, instrukcí či zákona ČOI stanovuje výši sankce u
kontrolovaného subjektu.

2. Žádáte náhodné zaslání anonymizovaného rozhodnutí ČOI, ve kterém ČOI stanovila
jakémukoli kontrolovanému subjektu finanční sankci.

3. Kolik celkově kontrol provedla ČOI od 1. 1. 2022 ke dni podání žádosti.

4. Kolik z výše uvedených uskutečněných kontrol ČOI od 1. 1. 2022 ke dni podání
žádosti byly sankcionovány.

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1. Tato otázka nesplňuje náležitosti žádosti podle ZSPI, protože dle § 3 odst. 3) ZSPI
„Informací se pro účely ZSPI rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního“ a dále dle § 2 odst. 4) téhož zákona „Povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.



 

K této části Vaší žádosti tedy poskytujeme informace mimo rámec ZSPI.  
 
O výši sankce rozhoduje ředitel inspektorátu ČOI. Tuto pravomoc mu dává zákon č. 64/1986 
sb., o České obchodní inspekci. Výše sankce se odvíjí od charakteru porušení, jeho 
závažnosti, dále se zohledňuje, zdali se jedná o první nebo opakované porušení. O uložení 
sankce je vydáno rozhodnutí, vůči němuž se může kontrolovaný subjekt odvolat. 
     
Obecně se ředitel inspektorátu opírá o zákony:  
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
č. 500/2004 Sb., správní řád 
 
A také o vnitřní předpisy ČOI: 
Organizační řád ČOI  
Kontrolní řád ČOI  
 
Inspektor České obchodní inspekce může vydat příkaz na místě a to do výše 10 000, - Kč. 
Pokud kontrolovaný subjekt souhlasí s vydaným příkazem na místě a pokutu uhradí, nemůže 
se následně proti výši uložené sankce odvolat.  
 
ad 2) Anonymizované rozhodnutí je přílohou tohoto dopisu.  
 
 
ad 3)  
V období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022  bylo provedeno 21 420 kontrol. Z toho bylo  5 324 
kontrol ukončeno uložením sankce.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jan Štěpánek 
ústřední ředitel    
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
Příloha:  
Anonymizované rozhodnutí o uložení sankce spol. Penny Market s.r.o.   


