Informace o ADR
(„Alternative Dispute Resolution“)

(předmětné informace se na Vás vztahují pouze a jen, pokud jste při uzavření kupní smlouvy v pozici
spotřebitele, jímž je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu jako kupující prostřednictvím webového portálu ep-rozvadece.cz)
Právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Zákazník (spotřebitel) má podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) s
výjimkou smluv uzavřených:
a. v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem
poskytování zdravotní péče38), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a
zdravotnických prostředků,
b. v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy,
c. s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

II.

Subjektem řešící konkrétní spor je v souvislosti s předmětem podnikání dodavatele Česká obchodní inspekce, jenž
lze zkontaktovat na http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/.

III.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh zákazníka (spotřebitele).

IV.

Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře
uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným
elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky,
že je návrh do 10 dnů potvrzen, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména
prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného
subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho
internetových stránkách.

V.

Česká obchodní inspekce stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji
upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu s pravidly podle této části
zákona - http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

VI.

Navrhovatel (spotřebitel) může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1
roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

VII.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno dnem, kdy Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt
obdrží návrh.

VIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů
lze lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Strany musí být bez zbytečného odkladu
informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu ukončeno.

IX.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením
spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
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