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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
279/30/22 ČOI 25395/22/3000 Mgr. Neuman/998 22. 2. 2022

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 byla dne

16. 2. 2022 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č. j. ČOI 23795/279/30/22.

V žádosti požadujete informaci ke stavu řešení Vašeho podnětu, který se týkal reklamace kabelky u

obchodní společnosti f-store s.r.o., se sídlem Sedláčkova 2902/34, 628 00, Brno - Líšeň , IČO 068 96

545.

K Vaší žádosti Vám sděluji, že dne 7. 9. 2021 Česká obchodní inspekce s obchodní společností f-store

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

k závěru, že kontrolovaná osoba Vaší reklamaci vyřídila v 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 jejím zamítnutím.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila právní povinnost uvedenou v čl. 15

odst. 3 v návaznosti na čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne

27. září 2011, o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních

výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a

2008/121/ES, tím, že nezajistila, aby u 12 druhů textilních výrobků nabízených k prodeji byly údaje o

materiálovém složení v jazyce českém, a dále porušila právní povinnost uvedenou v ust. § 14 odst. 2

v návaznosti na ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, tím, že dne 21. 7. 2021, kdy vznikl mezi

kontrolovanou osobou (prodávajícím) a Vámi spor ohledně zamítnuté reklamace výrobku – dámské

kabelky, Vás neinformovala v listinné podobě ani na jiném trvalém nosiči o subjektu mimosoudního

řešení spotřebitelských sporů včetně jeho internetové adresy. Za porušení výše citovaných ustanovení

byla kontrolované osobě ze strany správního orgánu uložena sankce.

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
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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 


