
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký 

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

xxxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx

adresa pro doručování: xxxx@xxxxxx.xx

xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx/xx
xxx xx xxxxxxx

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje    Ústí n. Labem
ČOI 30619/18/2400 ČOI  36630/18/2400 rada Blaževič 14. 3. 2018              

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

pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxx,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, obdržela dne
1. 3. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod čj. ČOI 30619/18/2400, ve které Váš klient
xxxxx xxxxxxx, xxx. xx. x. xxxx, xxxxx xxxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxx, kterého zastupujete na základě předložené 
plné moci ze dne 12. 7. 2016, požaduje poskytnutí těchto informací:

1) Zda bylo ukončeno řízení vedené naším inspektorátem pod sp. zn. ČOI 102878/16/2400, jež bylo 
zahájeno z moci úřední na základě podnětu Vašeho klienta (žadatele) vůči společnosti SUPER 
– ČTYŘKOLKY s.r.o., Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČ: 27353737, a na podnět navazujících šetření na 
adrese prodejny čtyřkolek, Palackého 282, 411 55 Terezín, ve dnech 2. 9. a 6. 10. 2016.

2) Jestliže bylo výše uvedené řízení ukončeno, žádáte o poskytnutí pravomocného rozhodnutí ve věci.

3) Žádáte dále o poskytnutí informace, zda byly v průběhu řízení odstraněny nedostatky, respektive 
zda společnost SUPER – ČTYŘKOLKY s.r.o., Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČ: 27353737, 
dodatečně vystavila reklamační listy k reklamacím žadatele ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona 
č. 634/1992 Sb., v platném znění (dále jen ZOS), případně jiné doklady k reklamacím žadatele. 

4) Jestliže společnost SUPER – ČTYŘKOLKY s.r.o., Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČ: 27353737, výše 
uvedené reklamační listy dodatečně v rámci řízení vystavila nebo jinak prokazovala splnění svých 
povinností, pak žádáte o poskytnutí těchto reklamačních listů či jiných dokumentů, kterými prokazovala 
splnění svých povinností. 

Informace jste požadoval zaslat v elektronické podobě na doručovací adresu: xxxxxx@xxxxx.xx
Na základě podané žádosti o informace Vám sdělujeme: 

Ad 1) Na základě podnětu evidovaného pod sp. zn. ČOI 102878/16/2400 provedli inspektoři České 
obchodní inspekce kontrolu dne 2. 9. 2016 v provozovně kontrolované společnosti Prodejna čtyřkolek, 
Palackého 282, Terezín. Dne 6. 10. 2016 inspektoři pokračovali v kontrole opět v této provozovně 



kontrolované společnosti. Na místě kontroly inspektoři sepsali protokol o kontrole, ve kterém 
kontrolovanou společnost vinili, že vydala spotřebiteli xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx dne 13. 7. 2016
a dne 1. 8. 2016 písemná potvrzení o  uplatnění reklamace čtyřkolky HS800ATV-2, ve kterých nebylo 
uvedeno, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále po ukončení těchto reklamací vydala 
spotřebiteli dne 15. 7. 2016 a dne 16. 8. 2016 písemná potvrzení o vyřízení reklamací, ve kterých nebyl 
uveden způsob vyřízení reklamace provedením oprav a doba trvání oprav. Uvedeným jednáním 
kontrolovaná společnost porušila ust. § 19 odst. 1 ZOS.

Dne 27. 6. 2017 inspektoři provedli došetření kontroly opět v provozovně kontrolované společnosti 
Prodejna čtyřkolek, Palackého 282, Terezín, při kterém upřesnili průběh vyřizování reklamace. 

Kontrolovaná společnost proti kontrolnímu zjištění neuplatnila žádné písemné a zdůvodněné námitky, čímž 
byla kontrole ukončena.

Ad 2) Dne 1. 11. 2017 zdejší správní orgán zahájil správní řízení vydáním příkazu Čj. ČOI 
44227/17/2500/0968/PŘ/BL, jeho fotokopii Vám v příloze zasíláme. Obviněná společnost SUPER-
ČTYŘKOLKY, s.r.o., sídlem: Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČO: 27353737, byla uznána vinnou z porušení 
právní povinnosti podle ust. § 19 odst. 1 ZOS a naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
ust. § 24 odst. 7 písm. v) ZOS, a byla jí uložena pokuta ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

Doplnění reklamačních listů již vyřízených reklamací by mohl požadovat sám spotřebitel u SUPER
-ČTYŘKOLKY, s.r.o. Inspektoři při kontrole kontrolované společnosti neuložili žádné opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků, neboť řešení reklamací uplatněných spotřebitelem ve dnech 22. 6. 2015, 8. 7. 2015, 
24. 8. 2015 a 15. 9. 2015 nebylo kontrolovanou společnosti předloženo, protože se je nepodařilo dohledat 
(prodávající není povinen vést evidenci reklamací) z důvodu, že byly uplatněny v době předchozího 
jednatele xxxxxxxx xxxxx. Inspektoři proto vycházeli z dokumentů připojených k podnětu spotřebitele
xxxxxx xxxxxxxx.        

Ad 3) Inspektoři při kontrole zjistili, že kontrolovaná společnost vydala spotřebiteli xxxxxx xxxxxxxxxx
z xxxxxxxx dne 13. 7. 2016 a dne 1. 8. 2016 písemná potvrzení o  uplatnění reklamace čtyřkolky HS800ATV-
2, ve kterých nebylo uvedeno, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále po ukončení 
těchto reklamací vydala spotřebiteli dne 15. 7. 2016 a dne 16. 8. 2016 písemná potvrzení o vyřízení 
reklamací, ve kterých nebyl uveden způsob vyřízení reklamace provedením oprav a doba trvání oprav. Tím 
kontrolovaná společnost porušila ust. § 19 odst. 1 ZOS, za což byla ČOI sankcionována. 

Ad 4) Kontrolovaná společnost SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. v době kontroly nedisponovala žádnými 
dokumenty k posuzovaným reklamacím a dodatečně žádné dokumenty již nevydávala. Dokumenty 
k reklamacím disponuje spotřebitel xxxxx xxxxxxx, který by o jejich případné doplnění mohl požádat 
prodávajícího SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. 

S pozdravem

Ing. Renata Linhartová, MBA     
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Ústecký a Liberecký                                 
se sídlem v Ústí nad Labem
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