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Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
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Vaše zn.     Sp. zn.                  Čj.                   Vyřizuje/kl.          Brno
799/30/19 ČOI  83018/19/3000           Mgr. Neuman/998    24. 6. 2019

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

xxxxxx xxxx xxxx,

České obchodní inspekci, inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně (dále jen ČOI) 

byla dne 18. 6. 2019 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č. j. ČOI 80932/19/3000. 

V žádosti požadujete informaci ke stavu řešení Vašeho podnětu, který byl zaměřen proti podnikateli

xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxx xx, xxx xx, IČO xxxxxxxx. Dotazujete se, zda bylo vydáno nějaké 

rozhodnutí, případně uložena pokuta.

V písemnosti čj. ČOI 65422/19/3000 ze dne 2. 5. 2019 jste byl ČOI informován, že na základě Vašeho 

podání byla provedena u zmiňovaného podnikatele kontrola, a že kontrolou vzniklo podezření na 

porušení ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, § 14 odst. 1, § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná osoba se k Vaší reklamaci správnímu orgánu dne 23. 4. 2019 písemně vyjádřila. 

V písemném vyjádření mimo jiné uvedla, že danou situaci bude řešit vrácením poslané částky za koš 

do 14 dnů od tohoto vyjádření.

Dne 2. 5. 2019 byl pracovníky inspektorátu vyhotoven protokol o kontrole, který byl kontrolované 

osobě doručen dle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

dne 30. 5. 2019. Kontrolovaná osoba ke kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole 

nepodala v zákonem stanovené lhůtě námitky.
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V současné době je ukončeno s kontrolovanou osobu kontrolní řízení a spisový materiál bude předán 

právnímu oddělení tohoto inspektorátu. S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení pro 

podezření z porušení výše uvedených ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Výsledek správního 

řízení nelze v tuto chvíli předjímat. Doporučuji Vám podat opětovnou žádost o poskytnutí informace 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím přibližně ke konci 3. čtvrtletí roku 2019.

Obecně platí, že uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká soukromoprávní 

vztah, do kterého ČOI není oprávněna zasahovat. Pokud mezi Vámi a prodávajícím např. v souvislosti 

se způsobem vyřízení reklamace vznikne spor, který nebude možné vyřešit dohodou, může o sporu 

rozhodnout pouze soud. Kromě možnosti podání žaloby k příslušnému soudu máte možnost využít 

proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR). Návrh na zahájení řízení se podává na 

formuláři, přístupném na webových stránkách ČOI. Bližší informace o tomto procesu, jakož i náležitosti 

návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu naleznete na internetových stránkách adr.coi.cz. 

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu




