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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 13735/22/O100 ČOI 16377/22/O100 …………… 4.02.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 27. ledna 2022 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 13735/22/0100, v níž požadujete:

1) Kolik stížností, podnětů a jiných podání obdržela Česká obchodní inspekce na
podnikatele gemini cz 2000 s.r.o., IČO 25870262, potažmo na e-shop
luxusnipradlo.cz

2) Kolik kontrol u tohoto podnikatele (potažmo tohoto e-shopu nebo jiných, které
provozuje tento podnikatel) bylo v posledních třech letech provedeno.

3) Jak byly dané podněty vyřízeny, bylo (nebo je) vedeno nějaké správní řízení. Byla
vydána nějaká rozhodnutí. Pokud ano, požadujete jejich zaslání.

4) Eviduje Česká obchodní inspekce nějaké ADR s tímto podnikatelem. Pokud ano, jak
dopadlo.

Odpovědi žádáte zaslat na uvedenou e-mailovou adresu, protože adresa trvalého pobytu
není doručovací adresou.

K Vaší žádosti sdělujeme:
ad 1) Česká obchodní inspekce obdržela 9 podání na uvedeného podnikatele.

ad 2) V posledních třech letech bylo u uvedeného podnikatele provedeno šest kontrol.

ad 3) Jednou kontrolou bylo zjištěno porušení ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele tím, že podnikatel na svých internetových stránkách neinformoval
spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění



 

(reklamace). Dále bylo kontrolou zjištěno porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona                
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a tím naplnění skutkové podstaty ustanovení § 24 
odst. 7 písm. m) téhož zákona, neboť spotřebiteli nebyly poskytnuty informace o subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.   
Porušení obou povinností bylo vyřešeno domluvou  ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
 
ad 4) S tímto podnikatelem nebylo vedeno žádné řízení v rámci mimosoudního řešení 
spotřebitelského sporu.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele  
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
 


