Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
I.

Údaje o navrhovateli

Navrhovatelem je spotřebitel. E-mail, telefonní číslo a ID datové schránky nejsou povinné údaje. Vždy doporučujeme vyplnit e-mailovou adresu.

Jméno a příjmení

Adresa místa bydliště
(Ulice, číslo popisné, PSČ, Město a stát)

Telefonní číslo

E-mail

ID datové schránky

Navrhovatel je v řízení zastoupen zmocněncem
V případě zastoupení zmocněncem je třeba doložit písemnou plnou moc.

ANO

NE

Jméno a příjmení zmocněnce

Adresa místa bydliště zmocněnce
(Ulice, číslo popisné, PSČ, Město a stát)

Telefonní číslo

E-mail

II.

ID datové schránky

Údaje o podnikateli, proti kterému návrh směřuje

Název společnosti / jméno podnikatele

IČ podnikatele
(pokud je navrhovateli známo)

Adresa sídla podnikatele
(Ulice, číslo popisné, PSČ, Město a stát)

E-mail

Telefonní číslo

ID datové schránky

(pokud je navrhovateli známo)

(pokud je navrhovateli známo

(pokud je navrhovateli známo)

III.

Předmět sporu

III.

Stručné vylíčení rozhodných skutečností

IV.

Řešení sporu navrhované spotřebitelem

Pokusil se spotřebitel řešit spor s podnikatelem přímo?
ANO

NE

Datum pokusu o přímé řešení sporu s podnikatelem

V.

Seznam příloh

1. Doklad o pokusu řešit spor s podnikatelem přímo (povinná příloha návrhu)
Další přílohy:
Prosíme, přiložte kopie dokladů, které máte k dispozici, tj. především kopii smlouvy či dokladu o koupi, kopii vzájemné korespondence
s podnikatelem, kopie reklamačních protokolů atd.

Podávám návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ve smyslu § 20d a násl. zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Prohlašuji, že ve věci nerozhodl soud, nebyl
vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení
spotřebitelského sporů. Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto návrhu jsou pravdivé.

………………………………..
Datum

……………………………………….
Podpis osoby, která podává návrh

Poučení:
Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Návrh lze rovněž podat osobně, elektronickou
poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky podatele.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, která
jsou zveřejněna na internetových stránkách www.adr.coi.cz. Na těchto internetových stránkách naleznete rovněž
podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci.
Účelem mimosoudního řešení sporu je nalezení vzájemné dohody stran o předmětu sporu. V rámci mimosoudního
řešení sporu tedy nemůže být vydáno právně závazné rozhodnutí proti vůli jedné ze stran.

