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Vyřízení podání 

Vážená paní, 

k Vašemu podání na jednání pracovníků společnosti IQ Tender- energetické 

optimalizace s.r.o., kteří na základě plné moci zprostředkují spotřebiteli formou 

energetické 

soutěže uzavření tzv. výhodných smluv na poskytování energií, Vám sdělujeme, že věcně 

příslušným orgánem v případě uzavřené smlouvy s konečným poskytovatelem energií je 

Energetický regulační úřad a co se týká zprostředkovatelské smlouvy s výše uvedenou 

společností je věcně příslušným orgánem ČOI. 

Pro informaci sdělujeme, že u této společnosti již pracovníci ČOI opakovaně provedli 

šetření v rozsahu kompetencí ČOI, neboť se stejnou problematikou na tuto společnost i jiné 

společnosti se na nás obrátilo již více spotřebitelů. Bylo vydáno i několik tiskových zpráv do 

médií, ve kterých ČOI i ERU varuje spotřebitele před praktikami pracovníků 

zprostředkovatelských společností při nabídce energií. Informujeme Vás, že i Vaše podání 

bude zařazeno do plánu kontrolní činnosti a bude využito při další kontrole u této společnosti. 

Pro Vaši informaci sdělujeme, že ke zrušení smluvního vztahu uzavřeného 

distančním způsobem, buď spotřebitel v zákonné lhůtě odstoupí bez udání důvodu (lze do 14 

dnů od uzavření smluvního vztahu a pokud nebyl spotřebitel o možnosti odstoupení 

informován, tak do roka a 14 dnů) nebo pak výpovědí smluvního vztahu dle smluvních 

podmínek a v případě neoprávněně účtovaných pokut se spotřebitel může následně bránit 

soudní cestou. 

Pokud vypršela lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, tak tyto případy 

mohou být velmi komplikované a je obtížné doporučit jednoznačný způsob řešení. 

Energetické aukce mohou být organizovány na základě řady právních forem, přičemž každá 

má svá specifika. Velmi obtížná je situace, kdy byla vystavena organizátorovi energetické 

aukce plná moc, která mu umožňuje uzavírat smlouvy o dodávkách energií s jejich 

dodavateli a tyto smlouvy nejsou zprostředkovatelem uzavírány distančním způsobem, tudíž 

od nich nelze odstoupit do 14 dnů od uzavření, ale pouze výpovědí smluvního vztahu. Byla-li 

plná moc platně vystavena a nebyla včas odvolána, může organizátor aukce jednat jménem 

zastoupeného a zavazovat jej k plnění smluv s dodavateli i opakovaně. 

Dále Vás informujeme, že v daném případě se jedná o řešení sporu vzniklého ze 

soukromoprávního smluvního vztahu. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce jako 

správní orgán je oprávněna provádět svou činnost pouze v oblasti veřejnoprávní tj., že není 

oprávněna řešit soukromé smluvní vztahy, ani do nich vstupovat. Poruší-li tedy podnikatel 

ve vztahu ke spotřebiteli nějakou svou smluvní povinnost a spotřebitel je tak poškozen na 

svých právech, může se nápravy domáhat pouze soudní cestou. 

Ve vztahu ke smluvním pokutám platí několik základních pravidel. Smluvní pokuta 

předně nesmí být nepřiměřená ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění zajišťuje. Smluvní pokuta 

ve spotřebitelské smlouvě nemůže být sjednána pouze drobným písmem ve všeobecných 

obchodních podmínkách, ale měla by být zřetelně sjednána přímo ve smlouvě samé. V praxi 

je poměrně obtížné určit, zda je smluvní pokuta přiměřená a tedy platně sjednaná. Závaznou 

odpověď na tuto otázku může dát v konkrétním případě pouze soud. Pokud se smluvní 



pokutou nesouhlasíte, máte možnost vyčkat na rozhodnutí soudu ve věci. Podnikatel, který 

se uhrazení smluvní pokuty domáhá, ji může vymáhat soudní cestou, musí přitom u soudu 

doložit, že smluvní pokuta byla platně sjednána a došlo k porušení smluvní povinnosti, 
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kterou zajišťuje. Případné mimosoudní pohrůžky exekucí se nezakládají na skutečnosti. 

K exekuci může dojít až tehdy, pokud není dobrovolně splněna povinnost uložená 

pravomocným rozsudkem. Není nám známo, že by smluvní pokuty byly skutečně v praxi u 

soudů vymáhány. 

Pokud se spotřebiteli v případě zprostředkovatelské smlouvy nepodaří vyřešit spor 

přímo, má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. 

Což jste učinila. 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. 

Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na 

www.adr.coi.cz. 

Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce v 

roli nezávislého a nestranného subjektu bude usilovat o urovnání Vašeho sporu s 

podnikatelem oboustranně přijatelnou dohodou. Mimosoudní řešení je bezplatné, trvá 

maximálně 90 dnů, ve složitých případech až 180 dnů. Zatímco podnikatelé se musí povinně 

zapojit, spotřebitel má právo mimosoudní řešení zahájit, kdykoliv ukončit nebo systém 

nevyužít a rovnou se obrátit s žalobou na soud. V rámci systému mimosoudního řešení 

sporů nemá oddělení ADR pravomoc spor rozhodnout, jeho úkolem je vést strany ke 

smírnému dořešení sporu. Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se při 

jednání s podobnými společnostmi v současnosti opírá zejména o ust. § 1814 písm. f) 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého se zvláště zakazují ujednání, která 

zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit 

se před uzavřením smlouvy. Spotřebitel je totiž přihláškou k energetické aukci zavázán, pod 

hrozbou smluvní pokuty, uzavřít platnou smlouvu s dopředu neznámou osobou, a za 

dopředu neznámých podmínek. Ústavní soud k tomu v usnesení ze dne 13.12.2016, čj. II ÚS 

908/16, v souvislosti se smlouvou, ve které byla sjednána zakázaná sankce pro případ 

využiti zákonného práva na odstoupení od smlouvy, uvedl, že je nerozhodné, zda je 

případná sankce sjednána ve stejné smlouvě nebo smlouvě jiné. Podstatné není ani to, zda 

jde o smlouvu vedlejší (závislou) či nikoli, neboť je nutné vyjít ze smyslu, účelu i ze 

skutkového kontextu obou smluv. Sankcí se rozumí negativní majetkové důsledky, které 

nastanou ve sféře spotřebitele v případě, že využije svého práva odstoupit od smlouvy. V 

rovině soukromoprávní může text takové smlouvy představovat zakázané nepřiměřené 

ujednání ve smyslu ustanovení § 1814 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů). 

S pozdravem 

Ing. Jan Štěpánek v.r. 

ředitel České obchodní inspekce 

inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha 

se sídlem v Praze 
Za správnost: P.Poláchová 


