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Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha

………. ČOI 120271/19/O100 ČOI 121287/19/O100 24.09.2019

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

xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 20. 9. 2019  doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále ZSPI), evidovaná pod č.j. ČOI 120271/19/0100,  v níž požadujete
informace:

Jak bylo naloženo s Vaší stížnosti, která byla České obchodní inspekci doručena dne 12. 4. 
2019 a týkala se společnosti xxxxxxxxx, x.x.x., IČ: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxx xxxx/xx, 
xxx xx xxxxx x, která neoprávněně požadovala úhrady faktur za služby, které si Vaše 
společnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neobjednala. Zároveň bylo podle Vašeho vyjádření 
společností xxxxxxxxx, x.x.x. vyhrožováno Vaší společnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
zaevidováním do Centrálního registru dlužníků.  

K Vaší žádosti sdělujeme:

České obchodní inspekci jsou kompetence vymezeny zákonem č. 64/1986 Sb., o 
České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a v oblasti ochrany spotřebitele 
postupuje zejména dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě vztahů 
mezi dvěma podnikateli, tak jak je to i ve Vámi popisovaném případě, se o spotřebitelské 
vztahy nejedná. Nelze na ně tedy aplikovat zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele, 
jejichž dodržování ve vymezených případech kontroluje Česká obchodní inspekce. 

Případné soukromoprávní nároky vyplývající ze vztahů, kde žádná ze stran spotřebitelem 
není, lze vymáhat prostřednictvím žaloby u věcně a místně příslušného soudu. V případě, že 
máte zájem o detailní posouzení případu, doporučujeme Vám obrátit se na advokáta. 
Seznam advokátů je dostupný na internetových stránkách České advokátní komory.

Vzhledem k tomu, že ve Vámi uvedeném případě, ke kterému jste podal i výše zmiňovanou 
stížnost, není žádný ze zúčastněných subjektů v postavení spotřebitele, nemůže Česká 
obchodní inspekce jakkoli tento případ řešit, ani do něj nijak vstupovat. 



Protože se Vaše podání ze dne 12. 4. 2019 netýkalo dozorových pravomocí České obchodní 
inspekce, byla Vámi uváděná informace pouze vzata na vědomí. 

Pokud Vaše problémy se společností xxxxxxxxx, x.x.x přetrvávají do současnosti, 
doporučujeme řešit tento problém právní cestou. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel 
České obchodní inspekce 




