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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
1024/30/21 ČOI 112506/21/3000 Mgr. Neuman/998 6. 9. 2021

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

pozdějších předpisů

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

byla dne 26. 8. 2021 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č. j. ČOI 110845/21/3000.

V žádosti jste požadoval informaci ke stavu řešení Vašeho podnětu, který byl zaměřen proti obchodní

společnosti Moje RC s.r.o., se sídlem Jugoslávská 594/25, 613 00 Brno, IČO 28335465. Dotazoval jste

se, jak dopadlo šetření ohledně Vaší reklamace výrobku (tanku).

K Vaší žádosti Vám sděluji, že dne 20. 7. 2021 Česká obchodní inspekce s obchodní společností Moje

RC s.r.o. zahájila kontrolu. Správní orgán posoudil veškeré skutečnosti zjištěné při kontrole a dospěl

k závěru, že kontrolovaná osoba Vaší reklamaci vyřídila zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě a vydala

písemné potvrzení o uplatnění a vyřízení reklamace se všemi zákonnými údaji, resp. neporušila ust.

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

reklamaci prodávající vyřídil způsobem, jejím zamítnutím.

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

do kterého Česká obchodní inspekce 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 Česká obchodní inspekce (tzv. ADR). Návrh

na zahájení řízení se podává na formuláři přístupném na webových stránkách Česká obchodní inspekce.

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


