
stavebniny KACHLÍK s.r.o. 

Informační povinnost 

  

Informační povinnost o mimosoudním řešení 

spotřebitelských sporů 

  

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se 

poskytuje spotřebiteli (klientu) tato 

  

INFORMACE 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, kterým je Česká obchodní 

inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto 

informace i na těchto internetových stránkách. Prodávající ve smyslu ustanovení §14 zákona o 

ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který 

je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku 

nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. 

  

(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.“ 

  

§ 25  Informační povinnost poplatníka 

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno 

informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. 

Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou 

nabízeny zboží nebo služby. 

  

(2) Obsahem informačního oznámení je 

  

a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě 

technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním 

místě tržby v běžném režimu, nebo 

  

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 

účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat 

přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním 

místě tržby ve zjednodušeném režimu. 

  

 

 


