
Zde jsou rady pro Vás 

Neletěli jste 
aukční 

společnosti na 
levnější energie! 



Česká obchodní inspekce 

 Do adresního řádku 
vyheldávače napište tři 
písmena  „ČOI“.  
 
 Otevřete si stránky 
České obchodní inspekce a dál 
pokračujte podle návodu.  
 
 Budu rád, když Vám 
moje rady pomohou.  



E - podatelna 

Kliněte  zde  



Prosím, zvolte vyhovujíci 
možnost  

Odklikněte jsem spotřebitel 

Odklikněte chci podat podnět ke kontrole 



Popis situace 

Celé znění podrobného popisu naleznete na 
následující straně e-booku. Popis bude ke stažení 
i na mých stránkách. www.antoninburdak.cz 
Popis, včetně „odstoupení od smlouvy“ a 
„odstoupení od dodávek“ vítězné společnosti a 
„výmaz GDPR“ 
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Podrobný popis 
• Aukční společnosti jsem odsouhlasil PŘIHLÁŠKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ/AUKCI – domácnost za účelem 

výběru výhodnějšího dodavatele energií.  

 

• Po konzultaci s poradcem jsem se dověděl, že jsem měl být poučen o právu odstoupení od smlouvy. 

Nejsem si vědom, že bych byl poučen o této možnosti odstoupení od smlouvy do 14. dnů. Myslím si, že 

společnost záměrně porušila informační povinnost stanovenou občanským zákoníkem a zákonem na 

ochranu spotřebitele stanovené pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory.  

 

• Podnikatel je povinen spotřebiteli poskytnout informace tak, aby byly v souladu s § 1820 odst. 1, 

zejména písmene f, Občanského zákoníku. Tento paragraf zavazuje k řádnému poučení o právu 

odstoupit, ale také poskytnutí vzoru k odstoupení. Tyto podmínky prodejce nesplnil.  

  

• Dále se aukční společnost zavazuje v PŘIHLÁŠCE zajištění výhodnějšího dodavatele. V odstavci PŘEDMĚT 

SMLOUVY ve třetím řádku, cituji: „Účelem přihlášky je zprostředkování výhodnější nabídky na dodávku 

zemního plynu anebo elektrické energie“. Což nesplnila. 

  

• Již v přihlášce v odstavci VYVOLÁVACÍ CENA, ZÁLOHY v bodě u zemního plynu uvedl pracovník aukční 

společnosti vyšší cenu, než v současné době platím. Totéž je i v bodě elektrická energie.  

  

• Aukční společnost nesplnila účel přihlášky. Neměla v úmyslu pro mne zajistit výhodnější cenu. Z tohoto 

důvodu jsem na základě rady poradce zaslal výpověď ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY do jednoho roku a 14 

dnů.  

 

• Aukční společnost, toto odstoupení neakceptovala. Navíc mi začala vyhrožovat sankcemi za nesplnění 

smlouvy.  

 



Přílohy 

Smlouva s aukční společností 

Faktura pro porovnání cen  
Odstoupení od smlouvy 
Reakce aukční společnosti 
Smlouva o dodávkách nového dodavatele 



Přílohy pro ČOI 
• Smlouva s aukční společností 

• Poslední faktura od Vašeho dodavatele  

• Dopis odstoupení od smlouvy 

• Reakce aukční společnosti 

• Smlouva o dodávkách nového dodavatele 

 

Všechny písemné dokumenty nascanujete a uložte ve 

svém počítači. Pak je vložte jako přílohy ke svému 

podnětu ČOI.  

 

 



Vypište své iniciály 



Vypište iniciály aukční společnosti,  

které naleznete na smlouvě 

Zakliněte ano 

A můžete odeslat 



Antonín Burďák 

• Tel: 736 668 722 
 

• antonin.burdak@optimal-energy.cz 
 

• www.antoninburdak.cz 

Pomáhat je normální  
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