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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 96126/22/O100 ČOI 98282/22/O100 …………… 10.08.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 28. července 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 96126/22/0100, v níž požadujete:

1. Informaci týkající se ukládání pokut za nepřijetí reklamace prodejcem dle § 19 zákona
o ochraně spotřebitele v uplynulých pěti letech - 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017.

o V kolika případech celkem došlo k uložení pokuty prodejci za nepřijetí reklamace ze
strany zákazníka.

o Zda byla důvodem uložení pokuty za nepřijetí reklamace zboží prodejcem jedna
z následujících situací:

zboží reklamovala jiná osoba, než která ho zakoupila, a proto prodávající ji
odmítnul a reklamaci nepřijal;
spotřebitel neprokázal, že zboží zakoupil v posuzované prodejně, a proto ho
prodávající odmítnul a reklamaci nepřijal;
spotřebitel reklamuje pouze z důvodu barvy, tvaru apod., a proto ho prodávající
odmítnul a reklamaci nepřijal.

o Jaká byla průměrná výše pokut.

2. Dále požadujete informace týkající se ukládání pokut za nesplnění informační
povinnosti prodejce vůči spotřebiteli ve smyslu § 13 zákona o ochraně spotřebitele
v uplynulých pěti letech – 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017.

o V kolika případech celkem došlo k uložení pokuty prodejci za nesplnění povinnosti
informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatněné práva
z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

o Jaká byla průměrná výše pokut.



 

 

o Žádáte zaslání pěti posledních anonymizovaných rozhodnutí v dané věci.  
 
 
 
K Vaší žádosti sdělujeme:  
 
V excelových přílohách jsou poskytnuty informace v podobě, jaké je lze vygenerovat ze 
statistického sytému ČOI. Jiné podrobněji vygenerované  položky ve smyslu Vaší žádosti 
uvedených v bodě č. 1 není možné ze systému získat. Česká obchodní inspekce takové 
informace neeviduje a ani je ke své činnosti nepotřebuje a tedy nesleduje.  V tabulce je 
uvedena výše sankce, popsáno porušení ve formě paragrafů a uvedeno nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení sankce, a to v letech 2017 – 2021.     
 
V příloze přikládáme 5 anonymizovaných rozhodnutí ve smyslu požadavku bodu č. 2 žádosti.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele  
České obchodní inspekce  
 
 
 
 
Přílohy:  
Uložené sankce za porušení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. v letech 2017 – 2021  
Uložené sankce za porušení § 13 zákona č. 634/1992 Sb. v letech 2017 – 2021  
Anonymizovaná rozhodnutí za porušení § 13 zákona č. 634/1992 Sb. – 5 x  


