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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

   832/30/19 ČOI 86283/19/3000 Mgr. Forró/998    2. 7. 2019

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

pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

České obchodní inspekci bylo dne 27. 6. 2019 doručeno Vaše podání evidované pod čj. ČOI 

84666/19/3000, které bylo vyhodnoceno jako žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  V žádosti požadujete informaci o výsledku šetření 

Vašeho podnětu ze dne 29. 8. 2018, evidovaného pod čj. ČOI 111487/18/O100, vůči obchodní 

společnosti f-store s.r.o., IČ 068 96 545.

Informuji Vás, že na základě Vašeho podnětu byla provedena kontrola podnikatelské činnosti výše 

uvedené obchodní společnosti. Dne 17. 9. 2018 byl o provedené kontrole vypracován protokol o 

kontrole, který byl kontrolované osobě doručen dne 1. 10. 2018.

Na základě kontrolních zjištění byl vydán příkaz čj. ČOI 388/19/3000/P/AF, kterým byla obviněné, 

obchodní společnosti f-store s.r.o., uložena pokuta ve výši 6.000 Kč pro porušení ust. § 11 odst. 1 a        

§ 19 odst. 1 a 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a 

naplnění skutkových podstat přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. i), písm. v) a písm. x) tohoto zákona.

Tento příkaz byl obviněné doručen dne 16. 1. 2019 a nabyl právní moci dne 25. 1. 2019.

Ve Vašem podání dále kladete dotaz, jestli Vám bude poskytnuta kompenzace. Česká obchodní 

inspekce však nemá pravomoc posuzovat způsob vyřízení reklamace prodávajícím. V případě 

nespokojenosti se zamítnutím reklamace může ve věci závazně rozhodnout pouze soud.

Pokud jste s podnikatelem uzavřela kupní smlouvu a podnikatel podle Vašeho názoru smlouvu 

nedodržel tím, že neoprávněně zamítl reklamaci, nevyřídil reklamaci řádně, či způsobem, jakým jste 

požadovala, popřípadě pokud prodávající odmítl akceptovat odstoupení od smlouvy uplatněné 

v souladu se zákonem nebo se smluvním ujednáním, máte od 1. února 2016 také možnost podat návrh 

na mimosoudní řešení Vašeho sporu s podnikatelem.
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Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce v roli nezávislého a 

nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s podnikatelem oboustranně přijatelnou 

dohodou. 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 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 ke smírnému dořešení sporu. 

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, včetně on-line formuláře, 

prostřednictvím kterého je možné vytvořit podání splňující veškeré zákonné náležitosti, naleznete zde: 

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu




