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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn.     Sp. zn.                  Čj.                   Vyřizuje/kl.          Brno

   2756/30/17 ČOI 162096/17/3000 Mgr. Lang/937          11. 12. 2017

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

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

České obchodní inspekci byla dne 05. 12. 2017 doručena Vaše žádost o doplnění k poskytnutým 

informacím, které byly poskytnuty na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 11. 2017 evidovaná 

pod čj. ČOI 155725/17/3000.  V žádosti požadujete informace:

Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., § 4 odstavce 1, žádám o poskytnutí informací vztahující se k podnětu 

ze dne 22. 05. 2017, vaše Sp. zn.51297/1184/30/17,Čj. Čoi 81537/17/3000, vyřizuje Ing. Kropek/971.

K Vaší žádosti o doplnění Vám sdělujeme následující:

V podání ze dne 24. 11. 2017 jste se dotazoval na tyto otázky:

1) Kdy došlo ke skončení řízení s prodejcem spol. AAA pro dům s. r. o.?
2) Stručný závěr z šetření nasvědčující porušení ust. § 19/3 ZOS, ze strany prodejce spol. AAA pro 

dům s. r. o. 
3) Jaký byl učiněn postih prodejce ze strany ČOI ?
4) Kdy došlo ke skončení řízení s OPOP Valašské Meziříčí, protože stejná povinnost se na ně také 

vztahuje? Z tohoto důvodu jsem také podnět k projednání správního deliktu ze dne 7. 4. 2017 
směřoval na ně.

5) Jaký byl učiněn postih s OPOP Val.Meziříčí ?
6) Stručný závěr z šetření ze strany OPOP Val.Meziříčí ?
7) Pokud nebylo s OPOP Val.Meziříčí vedeno řízení pro porušení zákonné povinnosti, tak z jakého 

důvodu ?

Na základě Vašeho podnětu ze dne 7. 4. 2017 provedli inspektoři kontrolu u spol. OPOP s. r. o., u které 

byla reklamace uplatněna. Kontrolou bylo zjištěno, že reklamace nebyla vyřízena v zákonné lhůtě 30 

dnů a došlo tak k porušení povinnosti stanovené prodávajícímu ust. § 19/3 zákona o ochraně 

spotřebitele ze strany spol. AAA pro dům s. r. o. O těchto skutečnostech jste byl Českou obchodní 
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inspekcí vyrozuměn dopisem ze dne 12. 6. 2017. V rámci správního řízení s výše uvedenou společností 

AAA pro dům s. r. o. byla této společnosti udělena pokuta příkazem, který nabyl právní moci dne 26. 

09. 2017, ve výši 5 000,- Kč.

Společnost OPOP spol. s r. o. je pouze servisním střediskem, na které bylo společností AAA pro dům s. 

r. o. delegováno vyřizování reklamací a za případné porušení povinností vyplývajících ze zákona o 

ochraně spotřebitele odpovídá společnost AAA pro dům s. r. o., jelikož tyto povinnosti musí dodržovat 

prodávající. OPOP spol. s r. o. tedy nebyl udělen žádný postih, neboť z její strany nedošlo k porušení 

zákona o ochraně spotřebitele, a proto nebylo s touto společností zahájeno správní řízení.

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu




