
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů 
 
Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat, že případné spory, které 
vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy 
snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. 
 
Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi jako 
spotřebitelem (spotřebitelem je myšlena fyzická osoba-nepodnikatel) a naší 
společností AB Auto Brejla s.r.o. ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy 
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se by se nepodařilo vyřešit vzájemnou 
dohodou, máte jako spotřebitelé možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu 
z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský 
spor“).  
 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným, je Česká 
obchodní inspekce, internetová adresa www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje 
výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně 
nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího 
poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce 
si nese spotřebitel i prodávající sám. 
 
Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u 
prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace). Mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť 
složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. 
 
ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských 
sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských 
sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly. 
 
V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení 
spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě 
také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze 
to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu 
přímo obrátit na příslušný soud. 
 
 
 
 


