
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE – MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje 
spotřebiteli (klientu) tato informace: 

§ 14 
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů 

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem 
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, 
prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. 
Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající 
provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. 
Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, 
uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami 
urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné 
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

 V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 
poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat 
návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je: 

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
Ústřední inspektorát – oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
email: adr@coi.cz 
www.adr.coi.cz 

 Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při 
ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na 
seznamu Evropské komise. 

Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody 
stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu 
sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Vzhledem k tomu, že 
institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se 
seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky 
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