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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 47692/22/O100 ČOI 49168/22/O100 …………… 12.04.2022

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

Ústřednímu inspektorátu ČOI byla dne 31. března postoupena Inspektorátem ČOI
Středočeský a Hl. m. Praha k vyřízení Vaše žádost podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“),
evidovaná pod čj. ČOI 47692/22/0100, v níž požadujete informace týkající se šetření u
společnosti Buy4Less, s.r.o. IČO 07178930, internetový obchod jabkolevne.cz se sídlem
Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, prodejna Vyšehradská 416/11, 120 00 Praha 2:

a) Zda u uvedené právnické osoby proběhlo někdy šetření ze strany České obchodní
inspekce a pokud ano, žádáte o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o
provedené kontrole.

b) Zda ČOI řešila někdy spotřebitelský spor mezi uvedenou právnickou osobou a
spotřebitelem, případně naopak (spotřebitelem je právnická osoba) a pokud ano,
žádáte o poskytnutí rozhodnutí v předmětných věcech, případně anonymizovaného
návrhu na zahájení řízení.

c) Zda ČOI má i jiné poznatky o předmětné právnické osobě, které Vám lze zaslat
v rámci ZSPI.

d) Dále žádáte zaslat posledních 5 anonymizovaných rozhodnutí spotřebitelského sporu
mezi spotřebitelem a podnikatelem (podnikatel nemusí být výše uvedená právnická
osoba), kdy došlo ze strany podnikatele k zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy
(nákup zboží distančním způsobem) a zároveň, kde ČOI rozhodla ve prospěch
spotřebitele. Kdy se podle Vašeho vyjádření nemusí rozhodnutí týkat jen Inspektorátu
ČOI Středočeský a Hl. m. Praha, ale celorepublikové agendy.

Informace žádáte zaslat výhradně uvedenou datovou schránkou případně na email



 

K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
ad a) U společnosti Buy4Less, s.r.o. proběhly dvě kontroly. V prvním případě byl vydán 
Příkaz o uložení sankce, vůči kterému společnost podala odpor. Řízení tedy stále pokračuje. 
Ve druhém případě bylo vydáno rozhodnutí Inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha a 
druhoinstanční rozhodnutí Ústředního inspektorátu ČOI.   
Uvedené anonymizované dokumenty jsou v příloze tohoto dopisu.     
 
ad b) Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) řešilo jeden 
spotřebitelský spor vedený s uvedenou společností. Anonymizovaný návrh na zahájení 
řízení je v příloze.  
 
ad c)  Česká obchodní inspekce nemá jiné poznatky o předmětné právnické osobě.  
   
ad d) Ve smyslu Vaší žádosti nemá Česká obchodní inspekce k dispozici žádná rozhodnutí 
spotřebitelského sporu.   
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza  
zástupce ústředního ředitele 
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Příkaz čj. ČOI 15312/21/1000 
2) Rozhodnutí Inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha  - čj. ČOI 98123/21/1000 

Rozhodnutí Ústředního inspektorátu ČOI – čj. ČOI 155404/21/0100/Krá/Št 
3) Návrh na zahájení řízení ADR  


