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Česká obchodní inspekce

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
xxxxxx xxx
xxx. xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x
xxx xx xxxx
xx:xxxxxxx
Vaše č.j.

Naše sp.zn..:

ČOI 136876/18/2700

Naše Č.j..:

Vyřizuje/linka

ČOI 143157/18/2700

Malátek/183

V Hradci Králové

2018-11-05

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane magistře,
České obchodní inspekce, Inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému byla dne
22. 10. 2018 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle 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 136876/18/0100, sp.zn. 136876/18/2700.
Dle Žádosti požadujete:
„Žádám být písemně (do datové schránky) informován, jak byl můj podnět vyřešen (včetně
informace o případném uložení sankce, její výši apod.).“
Dovolte informovat Vás, že dne 2. 11. 2018 bylo provedeno šetření Vašeho spotřebitelského podání
týkajícího se autoservisu xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, IČ: xxxxxxxx.
Ve svém podání jste uvedl, že dne 3. 9. 2018 bylo vaše vozidlo Škoda Felicia předáno do autoservisu
panu xxxxxx xxxxxxx na opravu. Dne 5. 9. 2018 jste zakázku vyzvedl a na žádost o vydání dokladu o
provedených opravách Vám byl vydán pouze rukou psaný doklad s uvedením: „FELICIE, PRÁCE:
16 hod. á 250,- 4000,-“. Poznámky psané v dolní polovině tohoto dokladu jsou dle sdělení dopsány
Vaší rukou.
Výše uvedený doklad o zakoupení neobsahuje předepsané náležitosti. Chybělo, jaké práce byly
provedeny, dále identifikační údaje prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, případně název prodávajícího a datum poskytnutí služby.
Kontrolovaná osoba podnikatel xxxxx xxxx porušil ust. § 16 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. q) zákona č.
634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 16 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen:
(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o
poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o
jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s
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identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak.
(2) Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum
dodávky.
(3) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž
užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.
(4) Na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jdeli o nákup použitého výrobku nebo výrobku bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto výrobku do zástavy
nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního
právního předpisu.
Vážený pane magistře, dovolte informovat Vás, že v souvislosti s dalším zjištěným porušením předpisu
byla kontrolované osobě: xxxxx xxxx, uložena příkazem na místě pokuta dle ust. § 91 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
3.000,- Kč formou příkazu na místě.
Dovolte informovat Vás, že pokud se s prodávajícím nedohodnete na řešení Vašeho případu, máte
možnost kromě podání žaloby využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI, tzv. ADR:
Pokud jste s podnikatelem uzavřel kupní smlouvu či smlouvu o poskytování služeb a podnikatel podle
Vašeho názoru smlouvu nedodržel (např. zamítl reklamaci, nedodal zboží či neposkytl službu,
nesprávně naúčtoval cenu, apod.), máte od 1. února 2016 možnost podat návrh na mimosoudní řešení
Vašeho sporu s podnikatelem.
Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce v roli
nezávislého a nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně
přijatelnou dohodou (např. dodatečným uznáním reklamace, dodatečným dodáním zboží či poskytnutí
služby, vrácením nesprávně naúčtované částky). Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá maximálně 90
dnů, ve složitých případech až 180 dnů, a po tuto dobu neběží promlčecí lhůta. Zatímco podnikatelé se
musí povinně zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení sporu zahájit, kdykoliv ukončit nebo
systém nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení sporů
nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany sporu ke smírnému dořešení
sporu.
Více informací je k dispozici na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

S pozdravem

Ing. František Švihlík
ředitel České obchodní inspekce
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové
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