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

Xxxxxx xxxxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 2. 11. 2016 doručena Vaše  žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZSPI) evidovaná pod č.j. ČOI 142894/16/0100,  v níž 
požadujete:

1. „Počet návrhů na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (dále jen 
„návrh na řešení“), které byly k nadepsanému orgánu podány od 1. února 2016 do 
31. října 2016 s rozdělením počtů návrhů na jednotlivé kalendářní měsíce.

2. Počet skončených mimosoudních řešení spotřebitelských sporů ke dni 31. 10. 2016. 

3. Průměrná (přibližná) délka trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. 

4. Nejčastější oblast sporů řešená v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

5. Počty návrhů na řešení, jež byly nejpozději ke dni 31. 10. 2016 odmítnuty z důvodů 
zjevné bezdůvodnosti ve smyslu § 20q odst. 2) písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele v platném znění. 

6. Počet smírně urovnaných spotřebitelských sporů, tj. ukončených uzavřením dohody 
stran sporu dle § 20u odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

7. Počet ukončených mimosoudních řešení marným uplynutím lhůty podle § 20t zákona 
o ochraně spotřebitele.

8. Četnost zastoupení některé ze stran sporu při mimosoudním řešení sporu právním 
zástupcem.“

Poskytnuté informace požadujete zaslat na Vaši uvedenou emailovou adresu. 



K Vaší žádosti sdělujeme: 

Informace k bodům žádosti č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 naleznete v tabulce, která je přílohou tohoto 
dopisu. 

K bodům č. 3, 4 a 8 doplňujeme a poskytujeme informace: 

ad 3. Průměrná délka řízení, u kterých je spor ukončený dohodou stran je cca 60 dnů. U 
sporů, kde je řízení skončené marným uplynutím lhůty, je 90 resp. 180 dnů – doba řízení je 
dána touto lhůtou (přehled o počtu aktuálně prodloužených řízení je také uveden v tabulce).  

ad 4. Nejčastější oblastí sporů jsou spory o uznání reklamace spotřebního zboží (obuv, 
elektronika, domácí spotřebiče). 

ad 8. Počty řízení, u kterých je jedna se stran zastoupena právním zástupcem, nejsou 
samostatně sledovány.  Hrubým odhadem se jedná o cca 30% všech řízení  (přičemž 
zastoupena je v nějaké fázi řízení alespoň jedna strana sporu).    

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 

Příloha:
Statistiky ADR k 31. 10. 2016 




