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

xxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 22. 2. 2017 doručena Vaše  žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) evidovaná pod č.j. ČOI 27555/17/0100,  
v níž požadujete:

1. Počet žádostí o mimosoudní řešení sporů (ADR) k 31.12.2016
2. Nejčastější typ sporů řešení formou ADR.
3. Počet vyřešených sporů na základě využití ADR.
4. Počet řešených přeshraničních sporů v rámci ADR, případně uvedení státu, kterých 

se tyto spory týkaly, o jaký spor se jednalo a kolik z celkového počtu přeshraničních 
sporů bylo vyřešeno. 

Informace žádáte poskytnout v elektronické podobě a zaslat na uvedený e-mail. 

K Vaší žádosti sdělujeme: 

ad 1. Od 21. 2. 2016 do 31. 12. 2016 obdrželo oddělení ADR při České obchodní inspekci 
celkem 2 733 návrhů na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu.  

ad 2. Nejčastějším předmětem sporu byly návrhy spojené s reklamacemi spotřebního zboží,
další velkou skupinou byly návrhy spojené s problémy u smluv o dílo a dalšími službami. 
Spotřebitelé se také obraceli na oddělení ADR se žádostmi spojených s reklamací 
rekreačních a kulturních služeb. 



Oblast sporu Počet

Spotřební zboží 1924

Služby pro širokou veřejnost 153

Finanční služby 154

Poštovní služby a el. komunikace 15

Dopravní služby 57

Rekreační a kulturní služby 196

Spotřeba energie a vody 18

Zdraví 16

Vzdělávání 5

Ostatní 195

Celkem 2733

Předmět sporu Počet

Vadné, způsobily škodu 978

Neodpovídá objednávce 200

Nedodání / neposkytnutí 305

Nesprávná faktura / účet 36

Nesplněná záruka / zákonná záruka 710

Ostatní otázky související se smlouvami a prodejem 504

Celkem 2733

ad 3. K dohodě stran s využitím mimosoudního řešení sporů došlo v 767 případech. 

ad 4. Od 21. 2. 2016 do 31. 12. 2016 bylo řešeno 61 sporů s příhraničním prvkem, státy jichž 
se případy týkaly – Slovensko, Velká Británie, Polsko.   

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




