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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký

Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem

Vaše zn. Sp. zn. Čj. Vyřizuje/kl. Ústí n. Labem
ČOI 113226/21/2400 ČOI 117926/21/2400 Černá 14. 9. 2021

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

České obchodní inspekci, Inspektorátu Ústeckému a Libereckému, pracoviště Ústí nad Labem, byla

dne 2. 9. 2021 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod

č. j. ČOI 113226/21/2400 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete:

„ ... poskytnutí informací o dalším postupu proti podnikateli PEDDY Group s.r.o., IČO: 28683927

a je evidován pod sp. zn. ČOI 70942/21/0100. Podnikatel jednal protiprávně, kdy nereagoval na výzvy

oddělení ADR a to podalo podnět k zahájení správního řízení.“

K žádosti Vám sdělujeme následující:

Dne 7. 9. 2021 byl inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj postoupen odborem spotřebitelského

poradenství (oddělení ADR) podnět na nesoučinnost prodávajícího se subjektem mimosoudního

řešení spotřebitelských sporů, konkrétně společnosti PEDDY GROUP s.r.o., sídlem Podkrušnohorská

240, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927, evidovaný pod č. j. ČOI 115794/21/2400. V případě

podezření na porušení povinnosti stanovené § 20s odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele již neprobíhá další šetření v podobě kontroly, ale podnět je okamžitě předán ke
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zpracování právnímu oddělení. V současné době je podnět zařazen ke zpracování ve správním řízení, 

a po jeho ukončení a nabytí právní moci případného rozhodnutí, Vám můžeme poskytnout další bližší  

informace. 
 
Zároveň Vás chceme upozornit, že se může jednat řádově o několik týdnů či měsíců než k výše 

uvedenému dojde a to vzhledem k nutnosti zpracování časově předcházejících návrhů k zahájení 

správního řízení a také vzhledem zákonným lhůtám pro uplatnění práv účastníka řízení ve fázi 

správního řízení (např. podání odporu či odvolání).    
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Renata Linhartová, MBA  
ředitelka České obchodní inspekce  
inspektorát Ústecký a Liberecký  
se sídlem v Ústí nad Labem  
 


