
 
 

Asociace hotelů a restaurací České republiky,    
Revoluční 13,  
110 00 Praha 1  
www.ahrcr.cz  

 

N a základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného 

výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno 

dostupným způsobem, a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li 

podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud/ podnikatel v rámci uzavření 

smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.  

UBYTOVATELÉ:   GOURMET HOTEL VILLA PATRIOT 

1. Ubytovaný host má právo 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 

Web: https://adr.coi.cz  

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle 

zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. 

Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 

 

2.         V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli 

nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném 

termínu. 
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PROVOZOVATELÉ RESTAURACÍ: 

 
 
 
RESTAURACE   :  GOURMET RESTAURANT VILLA PATRIOT 
 
 
Host má právo 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 

Web: https://adr.coi.cz  

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle 

zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. 

Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 
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