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Úvod 
 
     Cílem této práce není obsáhnout veškerou problematiku ochrany spotřebitele, to by ani 

nebylo vzhledem k rozsahu diplomové práce možné. V této práci se pokusím zmapovat 

klíčová ustanovení spotřebitelského práva se zaměřením na soukromoprávní ochranu  

spotřebitele. Poukáži na některé problémy, které vyvstávají v souvislosti s příliš obecnými a 

nejednotnými definicemi ústředních institutů ochrany spotřebitele, nekoordinovaně 

provedenou implementací směrnic ES do českého práva a jejich nesprávnou interpretací, 

zároveň se budu snažit kriticky zhodnotit platnou právní úpravu a upozornit na obtíže 

vznikající při aplikační praxi. 

     Ochrana spotřebitele je stále poměrně novou a dynamickou právní disciplínou, která se 

v České republice začala ve větší míře rozvíjet v 90. letech. Potřeba právní úpravy reflektující 

současné trendy a flexibilně reagující na měnící se podmínky trhu vyvstává zejména 

v souvislosti s každodenním vstupováním běžného laika do pozice spotřebitele a jeho 

kontaktem s novými triky obchodníků. Konkurenční boj o nové zákazníky vystavuje 

spotřebitele tlakům a nepoctivým praktikám podnikatelů. Samotné tržní mechanismy 

k nastolení rovného soutěžního prostředí nestačí. Základem celkové koncepce ochrany 

spotřebitele je skutečnost, že spotřebitel figuruje v závazkovém právním vztahu 

s obchodníkem jako slabší smluvní strana. Fakticky silnější postavení podnikatele vyplývá 

z jeho ekonomické pozice, profesionality a znalosti poměrů v daném segmentu obchodu. 

Úkolem práva je tak pružné vyrovnávání nerovnosti vztahů, jejichž článkem se spotřebitel 

nezbytně stává, byť to ve svém důsledku znamená omezení jedné ze stěžejních zásad 

soukromého práva, zásady smluvní autonomie. Kogentní ustanovení, jichž právo k tomuto 

účelu využívá, upravují obsah právních úkonů tak, aby povinnosti spotřebitele nebyly ve 

značném nepoměru k jeho právům. 

     V úvodní části mé prácí nejprve krátce nastíním historický vývoj právní ochrany 

spotřebitele, poté vysvětlím základní pojmy se kterými spotřebitelské právo pracuje, zejména 

pojem spotřebitele a dodavatele včetně unijního chápání těchto pojmů. Další kapitola se bude 

zabývat prameny právní úpravy ochrany spotřebitele, po ní bude následovat vysvětlení pojmu 

spotřebitelské smlouvy obecně, na které naváže samostatná kapitola o jednotlivých druzích 

spotřebitelských smluv. Jejich úpravu v občanském zákoníku se pokusím porovnat se zněním 

evropských směrnic, které byly nezřídka podkladem pro jejich zapracování do našeho 

právního řádu, byť mnohdy ne moc povedenému. Na závěr této kapitoly zmíním také 

nepřiměřené smluvní podmínky, důležité pro ochranu spotřebitele obecně ve všech 
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smlouvách. V další části mé práce se budu věnovat z pohledu spotřebitele 

nejfrekventovanějším smluvním typům upraveným občanským zákoníkem, konkrétně 

smlouvě kupní, smlouvě o dílo a cestovní smlouvě, tak aby i laický spotřebitel získal jasnou 

představu o svých právech a povinnostech při uzavírání těchto smluv. Systematicky je vhodné 

zařadit do této práce také úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a 

zkompletovat tak balíček práv náležejících slabší smluvní straně. V závěru této práce bych se 

ráda pozastavila nad v současnosti vrcholícím přezkumem spotřebitelského práva na úrovni 

Evropských společenství a jeho výsledky, a nad novou koncepcí připravovaného občanského 

zákoníku se zaměřením na úpravu ochrany spotřebitele v něm.  

     Tato práce vychází z právního stavu ke dni 31.3.2009.  
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1. Pohled na historický vývoj právní ochrany spotřebitele 

 

     Pro rozvoj lidské civilizace obecně a pro růst bohatství států byl odedávna zásadní obchod. 

Tento fakt byl také důvodem, proč se státy skrze svou právní úpravu snažily regulovat 

obchodní praktiky výrobců a obchodníků a bránit tím nepoctivým metodám, které ve svém 

důsledku vedly k omezování  rozvoje obchodu. Právní úpravu nejprve představovaly normy 

psané i obyčejové, ve své podstatě se ale jednalo o normy práva veřejného, jejich cílem totiž 

nebyla primárně ochrana kupujícího (tedy spotřebitele), ale právě ochrana obchodu jako 

takového, na níž byl veřejný zájem a která tak byla ku prospěchu i spotřebiteli1. 

     Již římské právo ve starověku rozlišovalo právo soukromé a státní (veřejné) a poskytovalo 

kupujícímu  právní záruky na tehdejší dobu na vysoké úrovni2. Rozeznávalo již i odpovědnost 

za vady faktické a za vady právní a podrobně upravovalo základní spotřebitelské smlouvy, 

jako smlouva kupní, smlouva o dílo a další3. O mnoho let později se touto úpravou 

inspirovaly nejvýznamnější středověké i novodobé kodifikace, např. francouzský Code Civil 

z roku 1804 nebo rakouský Všeobecný zákoník občanský (AGBG) z roku 1811, který na 

našem území platil de facto až do roku 1950.  

     I u nejstarších civilizací nacházíme kusé úpravy postavení spotřebitele. Například v Egyptě 

to byl Ahmóse II., který kodifikoval byť primitivní pravidla pro závazky spotřebitele a 

obchodníka, nebo v Mezopotámii slavný Chammurapiho zákoník, jež upravoval kupní 

smlouvu či řešil náhradu škody. 

      Za feudalismu měla na našem území z hlediska ochrany kupujícího zásadnější význam 

především „Práva městská království Českého“ vydaná tiskem roku 1579 od Pavla Kristiána 

z Koldína. Toto kodifikované městské právo znalo původně pouze odpovědnost za vady 

právní4. Odpovědnost za vady faktické nalézáme výslovně pouze při prodeji koně, kdy byl 

prodávající povinen se kupci zaručit, že kůň je „svobodný a nekradený“, že „není dýchavičný, 

ozhřivý a namožený“. Pokud by se některá z těchto vad u zvířete projevila do tří dnů, bylo 

prodávajícímu uloženo vrátit kupci peníze a koně si vzít nazpět. Svůj účel měly i cechovní 

                                                 
1 Podrobněji viz Zdražil, M. O ochraně spotřebitele, Praha: Linde, 2000, s 7 an. 
2 Např. při smlouvě trhové musel prodávající zaručit kupci, že se nenajde třetí osoba, která by k prodané věci 
měla lepší právo a která by mohla věc odejmout pořadem práva, a dále, že prodávaná věc má vlastnosti, které 
kupující očekává. Prodávající pak odpovídal pouze za vady skryté, které nebylo možno prohlídkou věci zjistit. 
Viz Tamtéž 
3 Podrobněji viz Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha, ASPI, 2004, s. 21 an. 
4 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. vydání, Praha: Linde, 2003, s. 132 
Při prodeji movitých věcí ručil prodávající jen za to, že neprodává věc kradenou, jejíž prodej byl považován za 
spolupachatelství při krádeži. Při prodeji nemovitostí, který byl zpravidla prováděn deskovým zápisem, ručil 
prodávající, že nikdo k nemovitosti nemá „lepší právo“, tedy pouze za vady právní. 
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předpisy, které regulovaly množství výrobků a jejich cenu ( např. Generální cechovní patent a 

Cechovní artikule, oba z roku 1731).  

     Nástupem manufakturní výroby ale cechy pozbyly svůj význam a byly postupně rušeny 

Živnostenským řádem. Ten byl mnohokrát novelizován a později recepční normou č.11/1918 

Sb. převzat do právního řádu nově vzniklé Československé republiky. Sledujíc  především 

ochranu spotřebitele, byť šlo o jeden z veřejnoprávních předpisů, zakotvil Živnostenský řád 

povinnosti prodávajícímu týkající se označení provozovny, oceňování výrobků, informování 

kupujícího, stanovil sankční a kontrolní pravomoci živnostenského úřadu a další. Zrušen byl 

až v roce 1965.  

     Zájmy spotřebitelů hájilo i právo nekalé soutěže a kartelové právo. 

     Soukromoprávní ochranu poskytoval již zmiňovaný Všeobecný zákoník občanský z roku 

1811, ten byl nahrazen teprve občanským zákoníkem č.145/1950 Sb. a poté občanským 

zákoníkem č.40/1964 Sb., který platí dodnes. Tento zákon ale prošel četnými novelizacemi 

zapříčiněnými přechodem od centrálně plánované ekonomiky k variantě ekonomiky tržní po 

roce 1989 a procesem harmonizace s právem Evropské Unie, jejímž členem se Česká 

republika roku 2004 stala. Přesto se jeví pro svou provizornost jako nevyhovující pro potřeby 

21. století. Proto byly započaty legislativní práce na novém občanském zákoníku, které 

vrcholí v několika posledních letech5. Nově navržený občanský zákoník se inspiroval řadou 

především evropských kodifikací a vnáší změny i do oblasti ochrany spotřebitele (viz kapitola 

9 této práce). 

     S postupem demokratizace společnosti nacházela ochrana spotřebitele stále častěji odraz 

také v normách veřejnoprávních, které zajišťovaly, na rozdíl od norem soukromého práva, 

ochranu i preventivní, nikoli pouze následnou. 

  

  

     . 

      

      

      
      
 
 

                                                 
5 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1, 4. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI, 2005, s.73 an. 
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2. Vymezení základních pojmů 
 
2.1. Ochrana spotřebitele 
 

     Právní ochrana spotřebitelů přestavuje v dnešním globalizovaném světě jeden z prvků 

svobodného podnikání, tržního hospodářství, volné soutěže a konkurence, 

vědeckotechnického a společenského pokroku a hraje velkou roli. Léta praxe vyspělých států 

ukázala, že vyvážená ochrana spotřebitele není překážkou pro další rozvoj trhu, soutěže, 

konkurence a vůbec soukromé iniciativy a podnikatelských aktivit i inovací jako základních 

zdrojů blahobytu6. Ba naopak je  právní regulace této oblasti nezbytnou součástí komplexního 

právního rámce svobodných podnikatelských aktivit, která vyrovnává faktickou nerovnost 

mezi spotřebitelem a prodávajícím. 

     Právo tedy nezbytně postihuje jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní aspekty ochrany 

spotřebitele. V rámci soukromoprávní úpravy se spotřebitel může, ale nemusí, obrátit na soud 

a domáhat se prostřednictvím žaloby reparace závadného stavu. Soukromoprávní ochrana má 

tak funkci následnou a směřuje proti konkrétnímu soutěžiteli. Veřejnoprávní úprava zahrnuje 

možnost učinit podání k příslušnému správnímu orgánu dohlížejícímu na fungování trhu a 

hospodářskou soutěž. V tomto smyslu má veřejnoprávní ochrana funkci preventivní. Správní 

orgán tak jedná vždy ve veřejném zájmu, byť se na první pohled může zdát, že ohrožen je 

pouze zájem soukromý. Tím, že došlo spolu s porušením soukromoprávního předpisu nebo 

smlouvy zároveň i k nerespektování objektivního práva v předpise veřejnoprávním (např. 

zákona o ochraně spotřebitele), aktivizuje se také veřejnoprávní ochrana spotřebitele a na 

pořad přichází uplatnění sankčních prostředků stanovených příslušným zákonem. V této 

situaci není již na poškozeném spotřebiteli, aby se zasadil o prosazení tohoto druhu ochrany 

tak, jak je tomu v případě ochrany soukromoprávní, kde bez včasného uplatnění nároku u 

soudu, nebude spotřebiteli ochrana poskytnuta. Iniciativa je na straně správního orgánu. Jistou 

nevýhodou zde může být nemožnost kontrolovat vyřízení věci, na druhou stranu 

veřejnoprávní předpis stanoví zákonné lhůty pro vyřízení věci v řádech dnů a sankce za 

přestupek tak stihne podnikatele rozhodně dříve, než soud rozhodne o žalobě spotřebitele7. 

     Právní úprava ochrany spotřebitele se ale orientuje především na tvorbu právních záruk pro 

ochranu samotného spotřebitele, v širokých obrysech také na zabezpečování rovného 

postavení všech subjektů na trhu. 
                                                 
6 Švestka, J. – Jehlička, O. – Kratochvíl, M. Právní ochrana spotřebitele v ČR. Texty s úvodním komentářem, 
1.vydání, Praha, C.H. Beck, 1999, s. 1 
7 Kanda, A., Matejka, J. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti In Pocta Martě 
Knappové k 80. narozeninám. Praha: ASPI 2006, s. 162 
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     Na obsah pojmu ochrany spotřebitele, který se vyvíjel od 20. let minulého století, mělo 

dopad především komunitární právo. Do právních předpisů evropských států byla ochrana 

spotřebitele výslovně zapracována až v 60. letech 20. století, ale i mimo EU jsou spotřebiteli 

přiznána práva na jeho ochranu.  

     Ochrana spotřebitele na úrovni nejvyspělejších států EU korespondující s potřebami 21. 

století je jednou z ambicí současné vlády prezentované v její koncepci spotřebitelské politiky 

na rok 2006 až 2010. Ta vyslovuje požadavek srozumitelnosti a důvěryhodnosti  

spotřebitelských práv, potřebu přístupu k poradenským zdrojům sloužících spotřebiteli k  

získání potřebných informací, znalostí i schopností. Za úkol si dává jak zefektivnění soudní 

ochrany, tak tvorbu prostředků k mimosoudnímu alternativnímu řešení sporů. 

     Ochranu spotřebitele nemusíme v moderním světě vnímat pouze v souvislosti 

s profesionálním dodavatelem. Ve své podstatě poskytuje právní úprava ochranu i samotnému 

spotřebiteli. Ten se v dnešním konzumním světě často definuje přes vlastnictví a je z jeho 

pohledu z téměř neomezeného výběru nucen volit mezi prioritami8. 

     Důvodem ochrany spotřebitele je především zájem každého státu na vytvoření funkční 

hospodářské soutěže a v důsledku toho i zdravého hospodářského prostředí. Podnikatelé, a 

nejen oni, účastnící se hospodářské soutěže vedou boj o zákazníky, spotřebitele jakožto další 

účastníky na trhu. Ti jsou v důsledku toho vystaveni nepoctivým praktikám soutěžitelů. 

Potřeba chránit spotřebitele se tak kryje s potřebou zajištění rovného soutěžního prostředí a de 

facto i dodržování ústavních hodnot demokratického právního státu. 

     Bylo by mylné se domnívat, že samotné tržní mechanismy zajistí spotřebiteli dostatečnou 

ochranu. Spotřebitel sice může odmítnout uzavřít smlouvu s konkrétním soutěžitelem a obrátit 

se na jeho konkurenci, tato možnost volby je ale vyloučena, pokud zboží ohrožuje jeho život, 

zdraví nebo životní prostředí, jestliže mu schází dostatek informací nebo soutěžitel má na trhu 

monopolní postavení. V takovém případě je na místě zásah státu v podobě sankcí a soudní 

vymahatelnosti nápravy závadného stavu. 

     Mezi nástroje práva na ochranu spotřebitele se řadí především právo na dostatek 

relevantních informací umožňujících spotřebiteli racionální a kvalifikované rozhodnutí 

ohledně koupě určitého zboží. Dále jsou to prostředky odstraňující nekalé praktiky a 

nejrůznější podvodné marketingové a reklamní triky obchodních společností9.  

     Spotřebitelské právo dosahuje zvýšené ochrany spotřebitele zpravidla zákazem určitých 

typových smluvních ujednání, nekalých podmínek, jež se ve spotřebitelských smlouvách 

                                                 
7 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu, Praha: C.H.Beck, 2008, s. 2 
9 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 10  
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vyskytují nejčastěji. Narozdíl od veřejnoprávních předpisů, které používají k dosažení 

stejných cílů administrativní prostředky, spotřebitelské právo pracuje s prostředky 

soukromoprávní regulace, tzn. modifikací smluvní autonomie stran při sjednávání smluv se 

spotřebiteli, vymezením obsahu smluv, nemožností odchýlit se od zákonných ustanovení 

v neprospěch spotřebitele a zvláštní úpravou možností ukončení smluvních vztahů 

spotřebitelem10.  

     Z toho lze vyvodit, že cílem ochrany spotřebitele je obecně transparentnost vztahů 

spotřebitele a dodavatele, popř. poskytovatele služeb, rozvoj občanských iniciativ zaměřených 

na spotřebitele a nastavení takových podmínek na trhu, které zajišťují spotřebiteli dostupnost 

potřebných informací a vyrovnávají nerovnost v jeho vztahu k soutěžiteli. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 329  
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2.2. Spotřebitel 
     

     Spotřebitel je považován za slabší kontraktační stranu a je namístě ho tedy chránit. Obecně 

je ochrana slabší smluvní strany současným trendem v soukromém právu, nejen pokud jde o 

spotřebitele. Mezi odborníky existují přitom dva proudy zaujímající rozlišné stanovisko na 

ochranu spotřebitele jakožto slabší strany. Liberální proud se staví negativně k myšlence 

regulačních zásahů státu k vyvážení nerovnosti subjektů, naopak sociálně determinovaný 

přístup se orientuje právě na prosazení komplexní ochrany slabších v oblasti soukromého 

práva. 

     S oběma úhly pohledu úzce souvisí jedna ze základních zásad soukromého práva a tou je 

autonomie vůle. Zastánci liberálního proudu tak kladou otázku, zda cestou regulace 

kogentními normami nezasahuje stát právě do této stěžejní zásady a zda tak smluvní svobodu 

násilně neomezuje. Kontraktační svoboda není a nemůže být de facto neomezená, musí  být 

vázána určitými pravidly. Občanský zákoník za ně pokládá dobré mravy11, obchodní zákoník 

zásady poctivého obchodního styku12. Důsledkem neexistence limitů smluvní autonomie by 

pak byla nespravedlnost a zneužívání slabšího subjektu, což je stav vzdálený ideám právního 

státu. 

     Další ze základních zásad soukromého práva je zásada rovnosti subjektů. Právo deklaruje 

rovnost všech subjektů, ale rovnost pouze formální. To se projevuje tím, že v soukromém 

právu není žádná ze stran vůči druhé ve vztahu nadřízenosti nebo podřízenosti a zákon 

nepřipouští právní výhody pro kterýkoli subjekt13. Fakticky bývá ale soutěžitel v silnějším 

postavení. To je dáno jeho odborností, profesionalitou v daném oboru, ekonomickou silou, 

kterou disponuje a často i větším přehledem v oblasti práva. Právo tuto faktickou nerovnost 

vyrovnává ve prospěch spotřebitele jakožto slabšího subjektu. Nástrahy vyvažujících 

ustanovení pak spočívají zjevně v jejich nutné proporcionalitě a umírněnosti. Nelze 

zaměňovat faktickou rovnost s rovnostářstvím, absolutizace rovnosti by ve svém důsledku 

vedla k demotivaci schopnějších členů společnosti a popřípadě až k obratu spotřebitele ve 

stranu fakticky silnější14. 

     Ochrana slabší strany v podobě kogentních ustanovení má svůj počátek už v 19. století. 

V podstatě ještě po 1. světové válce nebyly vztahy mezi kupujícím a prodávajícím tak 

                                                 
11 §3odst.1 ObčZ: Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu 
zasahovat do práv  a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 
12 §256odst.1 ObchZ: Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní 
ochrany. 
13 Blíže Zoulík, F. Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany, Právní rozhledy, 2002, č.3, s. 109 
14 Bejček, J. Princip rovnosti a ochrana slabšího, Právní fórum,2004,  č. 4,s. 130 
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komplikované. Tyto vztahy vznikaly na místní úrovni, kdy každý prodávající měl relativně 

stálou skupinu odběratelů a sám nakupoval od úzkého okruhu výrobců. Tyto subjekty se na 

všech úrovních poměrně dobře znaly a právní ochrana kupujícího tak nebyla víceméně nutná. 

Prodávající ve snaze zachovat své dobré jméno a stálý počet spotřebitelů přizpůsoboval svou 

nabídku zboží, jeho kvalitu i cenu potřebám tohoto samoregulujícího se trhu i požadavkům 

zákazníků. 

     Změnu přinesl až vývoj po druhé světové válce, který představoval expanzi výroby, 

dopravy, komunikačních prostředků i rozšíření mezinárodního trhu. Spotřebitel tak ztratil na 

trhu své dosavadní postavení, kdy mohl osobně uplatňovat své požadavky na vlastnosti zboží 

a sám získávat informace o něm přímo od výrobce, stal se anonymním kupujícím. Tento fakt 

a  také rozvoj mnohdy až agresivní reklamy měnil situaci na trhu k újmě spotřebitele15. Proto 

se zákonodárci začali zabývat myšlenkou jeho ochrany. Otázkou pro ně bylo zda ochranu 

zaměřit na individuálního spotřebitele nebo na spotřebitele jako jednu velkou skupinu. 

     Obecně můžeme rozlišit dvojí pojetí spotřebitele. Tzv. pasivní spotřebitel se rozhoduje 

neuváženě pouze na základě dojmu z reklamy, je důvěřivý, nekritický a vyžaduje zvýšenou 

míru ochrany (např. skandinávský model), zatímco tzv. aktivní spotřebitel je osoba, se kterou 

pracuje v oblasti ochrany slabší strany evropské právo, takový spotřebitel je chápán jako 

asertivní, dobře informovaný, sám nacházející potřebné poznatky o zboží, na jejichž základě 

se rozhoduje a uzavírá smlouvy, které předem pečlivě prochází. 

     Soud při řešení sporů z nekalé soutěže vychází z pojmu  tzv. průměrného spotřebitele. Tím 

není jen jediná osoba, totožná pro všechny případy. Podstatné při jeho definování je, co 

představuje směr nabídky, reklamy a k jakému okruhu možných odběratelů, zákazníků, 

obchodních partnerů je nabídka adresována. Průměrným spotřebitelem bude zcela jistě někdo 

jiný při nabídce tašek na střechu, zubních past nebo rodinných domů. Jinak je třeba určit 

průměrného spotřebitele u zboží každodenní potřeby či zájemce o služby cestovní kanceláře 

(jenž se na ni obrací nejčastěji jednou za rok) či zájemce o poskytnutí hypotéky (kdy obvykle 

jde o smlouvy uzavírané jednou za život). Rozdílně je třeba určit i pozornost, kterou takové 

záležitosti průměrný spotřebitel věnuje, obezřetnost, s níž k ní přistupuje16.    

     Nejednotnost definice spotřebitele tak, jak ji nacházíme v různých právních předpisech, je 

stále častěji chápána jako nedostatek,  jež je třeba odstranit. Nejde pouze o problém českého 

práva, které obsahuje generální definici a několik dílčích definic podle toho, co je předmětem 

                                                 
15 Blíže Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 14 
16 Podrobněji: Macek, J. Vymezení průměrného spotřebitele v příkladech rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve 
sporech z nekalé soutěže In Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha: ASPI, 2008, s. 196 an. 
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spotřebitelského závazkového vztahu. Také směrnice ES a judikatura ESD vymezují 

spotřebitele pokaždé jinak a velmi obecně. Ustanovení směrnic, vyžadující pouze minimální 

harmonizaci a umožňující tak každému členskému státu zachovat platnost nebo přijmout 

přísnější opatření se zaměřením na ochranu spotřebitele, zákonitě vedly k celkové 

roztříštěnosti chápaní spotřebitele v jednotlivých zemích ES. Navíc Česká republika 

transponovala tyto směrnice do českého práva značně nekoordinovaně, neprovázaně bez 

ohledu na platné soukromoprávní instituty. To způsobuje v praxi mnohé spory o to, zda je 

kupující spotřebitelem či nikoli a podle jakého zákona. 

     Spotřebitele (anglicky consumer) lze chápat jako osobu, která něco spotřebovává, 

konzumuje, která užívá výrobky nebo služby jako  konečný adresát daného výrobku či služby 

nikoli za účelem dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti ale pro svou vlastní 

potřebu. Tím je odlišný od obecného pojmu kupující, objednatel, ubytovatel apod. Konečným 

adresátem může tedy být i podnikatel, pokud nakupuje zboží sloužící pro jeho osobní 

spotřebu, které není určeno k jeho podnikatelské činnosti. Rozlišujícím kritériem je účel, 

kterým je vlastní spotřeba, v době pořízení zboží. To znamená, že pokud podnikatel po určité 

době daný výrobek již nevyužije, může ho opětovně prodat, ale v době pořízení má postavení 

spotřebitele. Pokud by účelem využití daného zboží mohla být podnikatelská činnost i vlastní 

spotřeba, je třeba hodnotit takovou možnost nakládání s věcí objektivně.  

     Jestliže by ovšem byl daný předmět užíván jak pro podnikatelské, tak pro soukromé účely, 

spotřebitelská práva by se na podnikatele nevztahovala. Ledaže by podnikatelské využití 

příslušné věci bylo minimální17. Spotřebitelem není ani subjekt, který činí úkony směřující 

k započetí podnikání, i když ho dosud nezahájil. Pokud osoba předstírá, že její počínání spadá 

do její podnikatelské činnosti a uvede tím svého spolukontrahenta v omyl, nemůže jít o 

spotřebitelský vztah. Smluvní strana uvedená v omyl totiž jednala v dobré víře, že uzavírá 

smlouvu s podnikatelem18.  

     Ochrana spotřebitele je svou podstatou ochranou poskytovanou slabší smluvní straně, která 

uzavírá smlouvu mimo svou obchodní činnost. To logicky vyžaduje, aby druhá smluvní strana 

byla silnější, ve zvýhodněném postavení. Jestliže tedy sjednávají smlouvu dvě osoby ve stejně 

silné pozici, jež nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, typicky dva sousedé, není na 

místě chránit  jako spotřebitele ani jednoho z nich. 

     Co se týče zákonné definice spotřebitele, používá naše právo jak pozitivní, tak negativní 

vymezení.  

                                                 
17 Liška, P. Některé aspekty ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu. Právní rozhledy, 2007,  č. 3, s. 83 
18 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 50 an. 
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     Např. zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele stanoví, že „spotřebitelem se rozumí 

fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než 

pro podnikání s těmito výrobky nebo službami“. Spotřebitelem podle tohoto veřejnoprávního 

zákona může tedy být jak fyzická, tak právnická osoba.  

     Základem soukromoprávní ochrany spotřebitele je úprava obsažená v občanském zákoníku 

(dále jen ObčZ). Podle jeho novely č. 367/2000 Sb., která je odrazem harmonizace našeho 

práva s evropským (konkrétně se směrnicemi č. 85/577/EHS o smlouvách uzavřených  mimo 

obchodní prostory, 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, 

97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku, 99/44/ES o prodeji spotřebního zboží a zárukách) 

je obecně spotřebitelem „osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti“ (§53 odst. 3), nebo pokud jde o smlouvy o 

finančních službách uzavírané na dálku, je jím „fyzická osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti“ (§54a odst. 4c). 

     Obdobnou definici nám poskytuje zákon č.321/2001 Sb. o některých podmínkách 

sjednávání spotřebitelského úvěru, podle něj je spotřebitelem „fyzická osoba, která při 

uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a 

v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván“. Kromě tohoto existují i další zákony, které 

specificky vymezují spotřebitele s ohledem na produkt, kterého se týkají (zákon o povinném 

značení lihu, energetický zákon, zákon o elektronických telekomunikacích, zákon o 

spotřebních daních). 

     Ani evropské směrnice nejsou v chápání spotřebitele zajedno. 

• Směrnice 85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory: 

spotřebitelem je jakákoli fyzický osoba, která v transakcích spadajících do oblasti 

působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho 

podnikatelskou činnost nebo výkon povolání. 

• Směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se spotřebitelského úvěru: spotřebitelem je fyzická osoba, která při 

transakcích, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat 

za její obchodní nebo profesní činnost.  

• Směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy: 

spotřebitelem je osoba, která si koupí nebo se zaváže, že si koupí,  soubor služeb 

(hlavní smluvní strana) nebo jakákoli osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní strana 
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zavazuje ke koupi souboru služeb (ostatní příjemci) nebo jakákoli osoba, na kterou 

hlavní smluvní strana nebo ostatní příjemci převedou soubor služeb (příjemce). 

• Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách:  

spotřebitelem je fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, 

jedná pro účely, které nespadají do rámce její obchodní nebo výrobní činnosti nebo 

povolání. 

• Směrnice 94/47/EHS o ochraně kupujících s ohledem na některá hlediska kupních 

smluv týkajících se rozvrhovaného vlastnictví nemovitostí: nabyvatelem je jakákoliv 

fyzická osoba, která vystupuje při provádění převodů podle této směrnice s cílem,       

o němž lze předpokládat, že není součástí její profesní činnosti, a na kterou je 

převedeno právo, jež je předmětem smlouvy nebo v jejíž prospěch toto právo vzniklo. 

• Směrnice 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku: spotřebitelem je jakákoli fyzická 

osoba, která ve smlouvách v oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který 

nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání. 

• Směrnice 99/44/ES o prodeji spotřebního zboží a zárukách: spotřebitelem je každá 

fyzická osoba, která ve smlouvách spadajících do oblasti působnosti této směrnice 

jedná za účelem, který nelze považovat za její profesní nebo obchodní činnost.  

• Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na 

vnitřním trhu: spotřebitelem je fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících 

do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za 

provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného 

povolání. 

     § 52 odst. 3 ObčZ19 obsahuje generální definici, jež se použije nejen pro soukromé, ale pro 

celé právo. Z ní vyplývá, že spotřebitelem může být fyzická i právnická osoba. Ostatní 

vymezení spotřebitele jsou speciálními definicemi, které zohledňují specifičnost zvláštních 

právních vztahů a v některých případech se omezují pouze na osobu fyzickou. Také právo ES 

až na výjimku chápe spotřebitele výlučně jako fyzickou osobu. Jediné vychýlení z této 

konstrukce představuje směrnice 90/314/EHS, která umožňuje podřadit pod pojem 

spotřebitele i právnickou osobu.              

     Problém nejasnosti definice by  v zájmu právní jistoty měla odstranit nová směrnice o 

právech spotřebitelů z podzimu roku 2008, která zatím existuje pouze v podobě návrhu 

založeného na maximální cílené harmonizaci a je výsledkem přezkumu spotřebitelského 

                                                 
19 § 52 odst. 3 ObčZ: Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní 
nebo jiné podnikatelské činnosti. 
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acquis  skládajícího se z několika směrnic o ochraně spotřebitele. Ta vymezuje spotřebitele 

jako“ fyzickou osobu, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za 

účelem, který nelze považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.20  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20  Přístupné na http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm 
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2.3. Dodavatel 
 

     Dodavatelem se podle § 52 odst. 2 ObčZ rozumí „osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti“.  Zákon o ochraně 

spotřebitele (dále jen ZOOS) ho v § 2 odst. 1e chápe obdobně jako „každého dalšího 

podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu 

výrobky“. Vymezení dodavatele nečiní takové problémy, s jakými se setkáváme u 

spotřebitele, byť se jeho definice v různých evropských směrnicích i v našem právním řádu 

také liší.  

     Obecně se má za to, že právo ES neobsahuje generální definici dodavatele jakožto 

určujícího subjektu spotřebitelského závazku, ale každá směrnice obsahuje vlastní vymezení 

smluvní strany, resp. subjektu spotřebitelského závazku21. Např. dodavatel ve směrnici 

85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory  - dodavatelem je jakákoli 

fyzická nebo právnická osoba, která v předmětných transakcích jedná v rámci svých 

podnikatelských činností nebo výkonu svého povolání, jakož i osoba, která jedná jménem nebo 

na účet dodavatele – je v porovnání se směrnicí 97/7/EHS o smlouvách uzavřených na dálku 

– dodavatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách  v oblasti 

působnosti této směrnice jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání – 

doplněna o další možný subjekt dodavatele, kterým je osoba jednající na cizí účet nebo cizím 

jménem. Ze všech uvedených směrnic tedy vyplývá, že za dodavatele je možné považovat jak 

fyzickou tak právnickou osobu.  

     Osobu dodavatele lze charakterizovat jako dodavatele ještě, než podepíše vlastní smlouvu. 

Definiční znaky dodavatele musí být naplněny už při předsmluvním jednání, protože již v tuto 

dobu ukládá občanský zákoník dodavateli konkrétní (např. informační) povinnosti a umožňuje 

tak spotřebiteli se jich současně domáhat. 

     I neoprávněný podnikatel se nachází ve spotřebitelských smlouvách v postavení 

dodavatele, tím je chráněn spotřebitel, který se v dobré víře domnívá, že sjednává kontrakt 

s oprávněným subjektem. Pokud tedy uzavře se spotřebitelem smlouvu osoba, která nemá 

oprávněná podnikat, nepoužije se § 39 ObčZ o absolutní neplatnosti, ale § 3a obchodního 

zákoníku (dále jen ObchZ). Ten stanoví, že povaha nebo platnost právního úkonu není 

dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím 

není dotčen §49a. I kdyby tedy spotřebitel uzavřel smlouvu s neoprávněným podnikatelem, 

bude se jednat o spotřebitelský závazek, jehož splnění se může domáhat. Spotřebitel ale může 

                                                 
21 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu Praha: C.H.Beck, 2008, s. 35 
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zvolit i druhou variantu a dovolat se relativní neplatnosti v důsledku podstatného omylu. 

Stejné závěry o platnosti spotřebitelské smlouvy vyplývají z § 27 ZOOS, podle něhož „osoba, 

která provozuje podnikatelskou činnost bez oprávnění, má stejné povinnosti jako prodávající, 

výrobce, dovozce nebo dodavatel“. 
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3. Prameny právní úpravy ochrany spotřebitele 
 

     Mezi prameny právní úpravy ochrany spotřebitele se nacházejí všechny formy obecně 

závazných právních aktů, hlavně zákony. Po vstupu České republiky do EU se jimi stalo také 

komunitární právo, ochranu spotřebitele v této oblasti upravují především směrnice ES. 

 

3.1. Právní řád ČR 
 
Tak jako můžeme rozdělit ochranu spotřebitele na soukromoprávní a veřejnoprávní, tak 

samozřejmě lze postupovat i v případě rozlišení pramenů spotřebitelského práva. V této 

kapitole se zaměřím na ty nejdůležitější z nich, zejména pak na prameny soukromoprávní 

úpravy.   

     Základním předpisem upravujícím soukromoprávní ochranu spotřebitele je zákon             

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje úpravu platnou 

pro vznik, změnu, zánik a zajištění právních vztahů, způsobilost k právům a povinnostem a 

způsobilost k právním úkonům, promlčení, náležitosti právních úkonů, případné vady těchto 

úkonů a jejich konsekvence i obecnou odpovědnost za škodu. Co se týče závazkového práva, 

nalezneme v občanském zákoníku obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách a 

zvláštních typech spotřebitelských smluv (část první, hlava pátá, §52 - §65), jednotlivých 

obecných smluvních typech jako je smlouva kupní, o dílo, nájemní a další. Kromě těchto 

připouští občanský zákoník v §51 sjednání smlouvy výslovně neupravené, inominátní, pokud 

neodporuje obsahu nebo účelu zákona. Ochrana spotřebitele byla poněkud nesystematicky 

vložena do části první, ačkoliv by se měla spíše nacházet v části osmé o závazkovém právu. 

     Důležitým předpisem v této oblasti je také zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších právních předpisů. Ten v § 262 umožňuje uzavření obchodní smlouvy i mezi 

nepodnikateli, jestliže se na tom obě strany písemně dohodnou. V důsledku tohoto ustanovení 

se může obchodním zákoníkem řídit i spotřebitelský vztah. Stejně tak může jít o 

spotřebitelský závazek podle § 261, pokud se bude jednat o obligatorní obchod čili zákonem 

vymezené závazkové právní vztahy řídící se obchodním zákoníkem bez ohledu na postavení 

stran a povahu jejich činnosti. Ustanovení tohoto zákona se ale nepoužijí vždy. Podmínkou 

uplatnění § 262 je, aby taková smlouva nesměřovala ke zhoršení právního postavení strany, 

která není podnikatelem. I za předpokladu splnění této podmínky se stejně pro nepodnikatele 

použijí ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských 

smlouvách, adhezních smlouvách (spotřebitelské smlouvy, které nejsou výsledkem jednání 
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stran, ale jejichž obsah dodavatel určil sám předem bez možnosti vlivu spotřebitele), 

zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele22, pokud to bude 

k jeho prospěchu nebo to pro nepodnikatele bude výhodnější. V tomto rozsahu se tedy 

spotřebitel vyhne obchodnímu režimu smlouvy, zatímco pro podnikatele platí úprava 

v obchodním zákoníku beze zbytku. Navíc § 263 řadí toto ustanovení mezi kogentní, to 

znamená nemožnost odchýlit se od něj23. 

     K ochraně spotřebitele směřuje také ustanovení o nekalé soutěži v obchodním zákoníku. 

 Takové ochrany se lze domáhat přímo, v takovém případě dochází k přenesení důkazního 

břemene na rušitele, anebo prostřednictvím právnických osob zřízených k jeho ochraně, tedy 

prostřednictvím různých spotřebitelských organizací24.  Výchozím ustanovením pro tuto 

oblast je generální klauzule v § 44 ObchZ25, která zakazuje nekalou soutěž.  Z hlediska  

spotřebitele půjde zejména o klamavou reklamu, klamavé označení zboží a služeb, srovnávací 

reklamu a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostřední. Poškozený spotřebitel se tak 

může podle § 53 na rušiteli domáhat, aby se nekalosoutěžního jednání zdržel a odstranil 

závadný stav, popřípadě na něm ještě požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a 

vydání bezdůvodného obohacení. 

     Dalším zákonem se vztahem k ochraně spotřebitele je zákon č. 59/1998 Sb.  

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Ten upravuje objektivní 

odpovědnost za škodu na zdraví, na jiné věci nebo za usmrcení v důsledku vady výrobku 

s určitými možnostmi liberace výrobce. Zákon je důsledkem implementace směrnice 

85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

odpovědnosti za vadné výrobky. 

                                                 
22 §262 odst. 1 ObchZ: Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené 
v §261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka 
smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná. 
§262 odst. 4 ObchZ: Ve vztazích podle §261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 
se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části 
na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských 
smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je 
však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není 
podnikatelem nese odpovědnost za porušení těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky 
se použijí ustanovení občanského  zákoníku. 
23 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2005, s. 990 an. 
24 §54 odst. 1 ObchZ 
25 §44 odst. 1 ObchZ: Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy 
soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 
§44 odst. 2 Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména a) klamavá reklama, b) klamavé označení zboží a 
služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) 
podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví 
spotřebitelů a životního prostředí. 
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     Mezi soukromoprávní předpisy dotýkající se oblasti ochrany spotřebitele patří také zákon 

č. 321/2001 Sb.  o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Ten se 

soustředí zejména na specifikaci smlouvy, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, jeho 

úročení a případné důsledky porušení jeho ustanovení. Dalším je zákon č. 37/2004 Sb. o 

pojistné smlouvě, který přestavuje samostatnou úpravu tohoto smluvního typu nacházejícího 

se dříve v občanském zákoníku. 

     Co se týče veřejnoprávních předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele, nejdůležitějším 

z nich je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ten ukládá dodavateli povinnost 

prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře a množství (a umožnit spotřebiteli 

překontrolovat si správnost  těchto údajů), prodávat výrobky a poskytovat služby 

v předepsané jakosti za ceny správně účtované a sjednané v souladu s cenovými předpisy(§3). 

Dále zákon zakazuje prodávajícímu chovat se v rozporu s dobrými mravy a zejména 

spotřebitele jakkoli diskriminovat (§6), zakazuje klamání spotřebitele (§8) a ukládá 

prodávajícímu informační povinnosti (§9) a povinnosti co do značení výrobků (§9) . Dozor 

nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce, 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce a orgány ochrany veřejného zdraví (§23). 

V případě, že spotřebitel reklamuje zakoupené zboží, stanoví zákon lhůtu 30 dnů k jejímu 

vyřízení. Po marném uplynutí lhůty se dále postupuje podle občanského zákoníku tak, jako by 

šlo o vadu, kterou nelze odstranit (§19). 

     K dalším veřejnoprávním předpisům zabývajících se ochranou spotřebitele patří zákon 

č.140/1961 Sb. trestní zákon, který  v §121 definuje skutkovou podstatu trestného činu 

poškozování spotřebitele26, dále pak zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, zákon 

č. 526/1990 Sb. o cenách, zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 143/2001 Sb. o 

ochraně hospodářské soutěže a další27. 

     

3.2. Komunitární právo 
 

     Vedle našeho právního řádu je ochrana spotřebitele akcentována také v komunitárním 

právu (právu I. pilíře), to je vedle práva II. a III. pilíře součástí evropského práva v širším 

                                                 
26 §121 TZ: Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že 
je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo 
služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 
27 Podrobný výčet zákonů viz: Hulva T. Ochrana spotřebitele. Praha: ASPI, 2004, s. 48 an  
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smyslu28. Jde o samostatný právní řád, který se od 1. května 2004 v důsledku vstupu České 

republiky do EU stal součástí toho našeho. 

     Ochrana spotřebitele se nachází v I. pilíři a v rámci politiky Společenství se řadí mezi 

ohniska jejích zájmů. I zde se ale uplatí zásada proporcionality, takže regulace předpisy ES je 

přípustná tam, kde usiluje o ochranu uznávaných cílů veřejného zájmu a za splnění podmínky 

přiměřenosti takové ochrany vůči stanoveným cílům29. 

     Bylo by ale mylné se domnívat, že účelem komunitární normotvorby je ochrana 

spotřebitele jako taková. Smlouva o založení Evropského společenství (dále jen SES) ji sice 

řadí mezi hlavní cíle činnosti svých orgánů, samostatné zmocnění k tvorbě přespisů, jejichž 

smyslem by byla pouhá ochrana spotřebitele, však neobsahuje. Ustanovení čl. 153 odst.1 a 

odst. 3 písm.a) SES sice stanoví, že ES přispívá k dosažení vysoké úrovně ochrany 

spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle čl. 95 Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Ale v kontextu s čl. 95 odst. 1 SES, podle kterého mají orgány Společenství 

přijímat opatření k zajištění fungování jednotného trhu, sahá jejich pravomoc k vytváření 

právních aktů tam, kde se realizuje fungování jednotného trhu. Základní myšlenkou zde tedy 

není ochrana slabšího spotřebitele, ale aktivní spotřebitel jako jedna z hybných sil 

ekonomické integrace. Účelem normotvorby je tak odstranění překážek a zajištění jednotné 

celounijní ochrany jako motivačního faktoru pro spotřebitele při uskutečňování co 

nejvýhodnějších přeshraničních nákupů a v jejich důsledku i rozvoj jednotného trhu30. 

 

3.2.1. Primární právo 
 

     Primární právo ES představují především zakládací smlouvy, považované za právní základ 

ES, s veškerými přílohami, protokoly, prohlášeními a doplňky a smlouvy o přistoupení 

jednotlivých členských států31. Mezi ně patří především: 

 

� Pařížská smlouva o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli z roku 1951 

� Římská smlouva o zřízení Evropského hospodářského prostoru z roku 1957 

� Římská smlouva o zřízení Evropského společenství atomové energie z roku 1957 

� Jednotný evropský akt z roku 1986 

                                                 
28 Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 2. podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 43 
29 Selucká M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2008, s. 4 
30 Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Bova 
Polygon. 2005, s. 374 an. 
31 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3.vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 
s.232  
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� Maastrichtská smlouva o Evropské unii z roku 1992 

� Amsterdamská smlouva o revizi Maastrichtské smlouvy o EU z roku 1997 

� Smlouva z Nice z roku 2001 

� Smlouvy o přistoupení nových členských států 

 

     Ochrana spotřebitele je upravována především sekundárním právem, v rámci primárního 

práva je jí věnován čl. 153 SES. Podle něj k podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké 

úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a 

hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a 

práva sdružovat se k ochraně svých  zájmů. Toto ustanovení v bodě 5 zakládá zmocnění pro 

členské státy přijmout i přísnější opatření, než jsou ta stanovená orgány ES, k tomu je ale 

výslovně třeba jejich souladu s právem Společenství a oznámení Komisi. To znamená, že platí 

princip minimálního standardu, ale zároveň i možnost rigidnějších opatření. Ta jsou 

uskutečnitelná pouze, pokud neklade překážky rozvoji a fungování jednotného trhu. 

     Politika Společenství praktikovaná Komisí je zaměřená na podporu těchto pěti základních 

práv spotřebitelů: 

a) ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 

b) ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů 

c) podpora informovanosti a výchovy spotřebitele 

d) dostupnost prostředků k tomu, aby se spotřebitel mohl úspěšně dovolat svých práv 

e) právo na zastoupení a na účast při rozhodování Komise32 

 

3.2.2. Sekundární právo 
 

     Sekundární právo Společenství tvoří právní akty orgánů ES, nejčastěji Rady s Evropským 

parlamentem. Ty k jejich vydávání zmocňují zakládací smlouvy. Mezi tyto akty patří: 

 

o nařízení (regulations) 

o směrnice (directives) 

o rozhodnutí (decisions) 

o doporučení (recommendations) 

o stanoviska (opinions) 

      

                                                 
32 Týč, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5.vydání. Praha: Linde, 2006, s. 248 
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     Nařízení můžeme chápat jako evropský zákon svého druhu. Jde o obecně závazný právní 

předpis, který ode dne platnosti zavazuje ve všech svých částech bezprostředně nejen 

Společenství ale také každý členský stát. Všechny orgány, soudy a správní úřady jednotlivých 

států ho musí aplikovat a této povinnosti se nemohou zprostit. Nařízení má při odlišné dikci 

dokonce přednost před vnitrostátním právem. Jako jediné z normativních komunitárních aktů 

sekundárního práva disponuje smlouvou přiznaným přímým účinkem a bezprostřední 

použitelností. To znamená, že má bezprostřední právní následky,  přímo zakládá práva a 

povinnosti neomezenému počtu adresátů, včetně jednotlivců a dále že není potřeba a dokonce 

ani možné jakkoli transponovat nařízení do vnitrostátního právního řádu33. Příkladem 

takového nařízení v oblasti ochrany spotřebitele může být nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 

pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci 

v oblasti ochrany spotřebitelů). 

 

     Směrnice je normativním aktem závazným pouze co do výsledku. Formy a prostředky 

k jejich dosažení jsou již na uvážení orgánů členských států. Na rozdíl od nařízení nemá 

směrnice obecnou závaznost ve vztahu k jednotlivcům, ale může zavazovat pouze členské 

státy. Ty jsou povinny ji implementovat formou obecně závazného předpisu ve stanovené  

lhůtě do svého právního řádu. Jinak by se vystavily nebezpečí žaloby pro porušeni SES nebo 

žaloby na náhradu škody způsobené jednotlivci členským státem v důsledku neprovedení 

příslušné směrnice (6 & 9/90 Francovich). Směrnice tak může za určitých okolností nabýt 

přímé použitelnosti, ačkoliv nebyla transponována do vnitrostátního práva. Obecně má ale 

pouze nepřímý účinek. Vycházejíc z obecné zásady loajality členských států k ES, jsou  tedy 

státy povinny aplikovat závazné komunitární právo jako svoje vlastní. Jde o tzv. povinnost 

eurokonformního výkladu národního práva, tak aby bylo dosaženo cíle nepřímo použitelné  

komunitární normy34. Účelem směrnic je tedy harmonizace vnitrostátního práva členských 

států. O samotné ochraně spotřebitele pojednávají mezi jinými především tyto směrnice, pro 

které obecně platí princip kumulace ochrany spotřebitele, tzn. že aplikace žádné ze směrnic na 

ochranu spotřebitele neznamená nemožnost aplikace jiné směrnice na ochranu spotřebitele: 

 

                                                 
33 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3.vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 
s.239 
34 Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 11 
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� Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy 

� Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky 

� Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě 

smluv uzavřených mimo obchodní prostory  

� Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1987 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru 

� Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy 

� Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně 

nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání 

nemovitostí 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES o srovnávací reklamě  

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně 

spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti zájmů spotřebitelů 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o 

některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, 

na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 

univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 

komunikací (směrnice o univerzální službě) 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o 

dohodách o finančním zajištění 
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� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 

zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 

finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 

90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o 

životním pojištění 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 

(směrnice o nekalých obchodních praktikách) 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

klamavé a srovnávací reklamě – kodifikované znění 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11.prosince 2007, kterou 

se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 

 

     Rozhodnutí není normativním ale individuálním právním aktem, tedy závazným ve všech 

částech avšak pouze pro určitý počet subjektů, kterým je adresováno, nikoli obecně. 

Takovými subjekty mohou být fyzické i právnické osoby a členské státy ES. Rozhodnutí 

ukládá adresátům práva a povinnosti a slouží především k řešení konkrétních případů 

 

     Doporučení a stanoviska nejsou závaznými právními akty. Jejich cílem je přiblížit 

adresátovi, zpravidla členským státům, určité chování či postup. Význam těchto aktů spočívá 

také v povinnosti vnitrostátních soudů přihlížet k nim při právním výkladu.  
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4. Spotřebitelské smlouvy 
 

     Smlouvy byly odedávna sjednávány za fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Tento 

tradiční způsob uzavírání smluv v současnosti ale stále častěji nahrazují moderní prostředky 

komunikace, které nevyžadují přítomnost stran u samotného jednání, jsou rychlé a méně 

nákladné, typicky jde o internet. Těmito pokrokovými smlouvami jsou nejčastěji smlouvy 

spotřebitelské35. Jejich právní úprava se nalézá v našem právním řádu od roku 2001, 

konkrétně v občanském zákoníku. Došlo k tomu recepcí podstatných částí šesti směrnic ES. 

Novelou č. 367/2000 Sb. byly do našeho práva implementovány směrnice Rady 85/577/EHS 

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, směrnice Rady 

93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 

na dálku (distančních smluv). Zákon č. 135/2000 Sb. transponoval do občanského zákoníku 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES o ochraně nabyvatelů ve vztahu 

k některým aspektům smluv o nabytí práva k užívání nemovitosti na časový úsek 

(timesharing). Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o elektronickém obchodu 

provedl zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a dále směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na 

trh na dálku zákon č. 56/2006 Sb.36  

     Spotřebitelská smlouva je právním důvodem vzniku spotřebitelského soukromoprávního 

vztahu, spotřebitelské obligace. Spotřebitelský závazek  může být ale založen i jinou právní 

skutečností, jeho vznik není omezen pouze spotřebitelskou smlouvou. V úvahu zde přichází 

jednostranný právní úkon, samotný zákon v rámci předsmluvního jednání, kdy je dodavatel 

povinen poskytnout spotřebiteli konkrétní informace, aniž by nutně musela být uzavřena 

smlouva, anebo jiná právní skutečnost. Takovou jinou právní skutečností můžeme chápat 

například  plnění bez objednávky, kdy sice nebyla uzavřena žádná smlouva, přesto má 

spotřebitel právo si nevyžádané zboží ponechat a dodavatel není oprávněn vymáhat ani zboží, 

ani zaplacení ceny. Spotřebitelská obligace může být založena také protiprávním jednáním, 

v takovém případě půjde typicky o odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. 

Převažující právní skutečností mající za následek vznik spotřebitelského vztahu je ale 

spotřebitelská smlouva, a to buď občanskoprávní či obchodněprávní. Také z tohoto pohledu 

                                                 
35 Blíže Kanda, A., Matejka, J. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti In Pocta Martě 
Knappové k 80. narozeninám. Praha: ASPI 2006 s. 159 
36 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 330 an. 
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se jeví systematické zařazení spotřebitelských smluv v občanském zákoníku do části první 

jako nesprávné.    

     Termín spotřebitelské smlouvy byl převzat z evropské legislativy na ochranu spotřebitele. 

Legální definice pojmu spotřebitelské smlouvy se nachází v § 52 odst. 1 ObčZ, který stanoví, 

že spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, 

pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Spotřebitelské smlouvy obecně jsou upraveny v hlavě páté části první ObčZ v § 52, § 55 a 56. 

Ostatní paragrafy v této hlavě se zabývají specifickými druhy spotřebitelských smluv. 

     Ještě před novelou č. 56/2006 Sb. byly ale spotřebitelské smlouvy vymezeny úžeji a to 

jako smlouva kupní, o dílo a popřípadě jiná smlouva upravená v části osmé občanského 

zákoníku. To vyvolávalo otázky, zda mezi tyto smlouvy patří i smlouva nepojmenovaná či 

smlouva upravená jako smluvní typ v jiném předpise než v občanském zákoníku. Novela 

takové pochybnosti odstranila, takže nyní spadají pod pojem spotřebitelské smlouvy 

nominátní i inominátní smlouvy, ať už jsou obsaženy v kterémkoli právním předpise, nejen 

občanském a obchodním zákoníku (např. v zákoně o vlastnictví bytů to může být smlouva o 

výstavbě, smlouva o převodu vlastnictví jednotky)37.  

     Rozhodujícím kritériem je pouze postavení kontrahentů jako spotřebitele a dodavatele, 

nikoli předmět závazku tak, jak je to typické pro výslovně upravené smlouvy. Z tohoto 

důvodu nelze vymezovat spotřebitelské smlouvy jako zvláštní smluvní typ, jako je např. 

kupní smlouva nebo smlouva o dílo. Spotřebitelskou smlouvou mohou být za splnění výše 

uvedeného požadavku subjektů různé smluvní typy. Spotřebitelské smlouvy tak můžeme 

rozdělit na spotřebitelskou smlouvu obecnou a spotřebitelské smlouvy zvláštní, jež lze dále 

členit podle způsobu uzavření smlouvy (smlouvy uzavřené na dálku, smlouvy uzavřené mimo 

provozovnu). Na zvláštní spotřebitelskou smlouvu tedy použijeme nejen obecná ustanovení 

§52, 55, 56 ObčZ, ale i ustanovení upravující zvláštní spotřebitelský vztah. 

     V další části se zaměřím na druhy spotřebitelských smluv a smluvní typy, se kterými se 

spotřebitel v praxi setkává nejčastěji.  

                                                 
37 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2008, s. 30 an. 



 31 

5. Specifické druhy spotřebitelských smluv 
 

5.1 Smlouvy sjednávané na dálku, tzv. distanční smlouvy  
  

     Jednou z možností spotřebitele, jak uzavřít smlouvu, je její sjednání za použití prostředků 

komunikace na dálku, aniž by byly smluvní strany fyzicky přítomny. V takovém případě se 

jedná o smlouvu distanční a spotřebitel je chráněn ustanoveními občanského zákoníku § 53 až 

54d. Tato ustanovení představují implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 

97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavíraných na dálku, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu), ta se 

v důsledku nekompletní transpozice aplikuje pouze na spotřebitelské smlouvy, přestože její 

originální působnost je širší, v § 54a až d ObčZ je pak zapracována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.  

     Zákon demonstrativně vypočítává, co pod pojmem prostředek komunikace na dálku 

rozumí. Podle §53 odst. 1 ObčZ jde zejména o neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový 

dopis, reklamu v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s obsluhou nebo bez ní, 

rozhlas, videotelefon, videotext, elektronickou poštu, faxový přístroj, televizi nebo veřejnou 

komunikační síť jako je například internet.  

     Podrobně také stanoví penzum informací, které je dodavatel povinen spotřebiteli 

poskytnout, zejména poučení o právu od smlouvy odstoupit. Při nedodržení této informační 

povinnosti se ze zákona prodlužuje lhůta na odstoupení od smlouvy až na dobu 3 měsíců, na 

rozdíl od původních 14 dnů od převzetí plnění, ve kterých lze od smlouvy odstoupit bez udání 

důvodu a bez jakékoliv sankce. Jde o lhůtu hmotněprávní, nikoli procesní. To znamená, že 

spotřebitel musí svůj projev vůle, kterým odstupuje od smlouvy, doručit dodavateli nejpozději 

poslední den lhůty. Nestačí pouhé podání na poště poslední den. Ve srovnání s tím, je lhůta 

pro odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku procesní. Je zřejmé, že 

zde si již zákonodárce uvědomil, že koncipování lhůty jako hmotněprávní by v případě 

mezistátních smluv mohlo být nežádoucí z hlediska jejího dodržení. Pokud spotřebitel svého 

práva využije a od smlouvy ve lhůtě odstoupí, pak jde o jednostranný právní úkon, k němuž 

již není potřeba žádný konsenzus nebo jiný úkon prodávajícího. Smlouva se tak od počátku 

ruší a obě strany si musí z titulu bezdůvodného obohacení vrátit vše, co dostaly. Zákon přitom 

stanoví pro splnění této povinnosti ze strany dodavatele 30denní lhůtu. Pokud prodávající 

v této lhůtě spotřebitelem zaplacenou částku nevrátí, dostává se do prodlení. Sám dodavatel 
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má ale současně nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, které mu vznikly 

v souvislosti s vrácením zboží.   

    § 53 odst. 8 ObčZ upravuje případy, kdy od smlouvy odstoupit nelze. To neomezuje 

autonomii smluvních stran si toto právo v daném případě sjednat. Spotřebitel jinak nemůže 

odstoupit od smlouvy  

a) na poskytování služeb, pokud již bylo s jejich plněním se spotřebitelovým souhlasem 

započato před uplynutím 14denní lhůty od převzetí plnění, což lze i logicky dovodit. 

b) na dodávku zboží nebo služeb, je-li jejich cena závislá na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli dodavatele 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, rovněž se 

to týká smluv na dodávku zboží, jež podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel 

jejich originální obal 

e) na dodávku novin, periodik a časopisů 

f) a smluv spočívajících ve hře nebo loterii.                                                                         

 

     Nedostatkem české úpravy je zákonodárcovo opomenutí zahrnout při implementaci 

směrnice 97/7/ES ustanovení podle kterého, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dochází 

současně k zániku smlouvy o úvěru či půjčce, na jejímž základě měl spotřebitel třeba částečně 

financovat nákup daného zboží nebo služeb. Směrnice zrušení smlouvy zakotvuje jak v 

případě, kdy úvěr poskytuje sám dodavatel, tak i když prostředky poskytuje třetí subjekt na 

základě dohody s dodavatelem38.  

     Problémem, se kterým se spotřebitel může v praxi setkat, je, že uzavře smlouvu přes 

internet, ale zboží si přijde vyzvednout osobně do skladu či kamenného obchodu. Prodávající 

poté odmítá spotřebitelovo právo od smlouvy do 14 dnů odstoupit s tím, že se nejedná o 

smlouvu sjednanou na dálku, protože k jejímu uzavření došlo v provozovně prodávajícího a 

tudíž nelze aplikovat § 53 ObčZ. V tomto případě ale k akceptaci39 a tím k uzavření smlouvy 

dochází již doručením objednávky nebo doručením jejího potvrzení prodávajícím, k čemuž je 

ze zákona povinen neprodleně po obdržení objednávky, a to v závislosti na tom, zda 

objednávka jako projev spotřebitelovy vůle představuje návrh smlouvy nebo přijetí návrhu 

                                                 
38 Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Bova 
Polygon, 2005, s. 419 
39 §43c ObčZ: Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde navrhovateli. 
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smlouvy40. Objednávka i potvrzení jejího obdržení jsou přitom považovány za doručené, 

pokud se s nimi strany, jimiž jsou určeny, mohou seznámit41. K uzavření smlouvy tudíž 

nedochází až v okamžiku převzetí zboží, ale jeho vyzvednutí v obchodě je pouhým způsobem 

dodání zboží na základě již platné a účinné smlouvy. 

     Ustanovení chránící spotřebitele při uzavíraní smluv na dálku se nepoužijí v případě 

výjimek stanovených v § 54. Jde jednak o smlouvy o finančních službách uzavíraných na 

dálku, těmi se rozumí smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných 

služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, poskytování investičních služeb nebo 

obchodů na trhu s investičními nástroji. Ty jsou upraveny směrnicí 2000/31/ES a poté 

samostatně v § 54a až d. Další výjimky představují například smlouvy, které byly uzavřeny 

prostřednictvím prodejních automatů nebo veřejných telefonů, smlouvy na výstavbu či prodej 

nemovitosti a smlouvy o ubytování, stravě či dopravě, pokud jsou poskytovány v určeném 

termínu42.   

     Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí C-336/03, easyCar (UK)Ltd. v. Office of Fair 

Trading dovodil, že smlouvy o poskytování přepravních služeb (termín směrnice 97/7/ES), 

čili v občanském zákoníku smlouvy o dopravě, ve kterých se dodavatel po uzavření smlouvy 

zavazuje, že je poskytne k určitému datu, zahrnují také smlouvy o poskytování služeb nájmu 

osobních automobilů. Dle názoru soudu, který je stěžejní i pro soudy české, lze pod pojem 

smlouvy o poskytování přepravních služeb podřadit všechny smlouvy, na jejichž základě jsou 

poskytovány služby v oblasti dopravy, včetně činností nespočívajících v přepravě zákazníka 

či jeho zboží, nýbrž umožňujících zákazníkovi, aby takovou přepravu sám uskutečnil. 

Spotřebitel tak zejména nemá právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve 14denní 

lhůtě, ledaže by se jednalo o smlouvy, u kterých by dodavatel neposkytoval plnění v určeném 

termínu nebo době. Důvodem výjimky pro smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo 

využití volného času, za předpokladu povinnosti poskytnout je ve sjednaném čase je zejména 

                                                 
40  Viz Švestka, J., Jehlilčka, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 349 
41 viz § 53 odst. 5 ObčZ 
42 § 54 ObčZ: Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle §53 odst. 2 až 9 a §53a se nevztahují na smlouvy 

a) o finančních službách (§54a); ustanovení §53 odst. 1 až 3 a 5 a §53a se na tyto smlouvy použijí, 
b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven, 
c) uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejných telefonů, 
d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k nemovitosti, s výjimkou 

nájmu 
e) uzavírané na základě dražeb 
f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného stálými doručovateli do 

domácnosti nebo sídla spotřebitele 
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění 

v určeném termínu nebo době. 



 34 

fakt, že tyto služby vyžadují náročnou přípravu a možnost spotřebitele od nich odstoupit, byť 

až v poslední den zákonné lhůty, by dodavatele znevýhodňovala a finančně zatěžovala. Tento 

důsledek se podle Evropského soudního dvora promítá nejen do postavení dopravce ale i 

pronajímatele osobního automobilu43. 

      

5.1.1. Plnění bez objednávky 
 

     V rámci agresivních praktik obchodníků se můžeme v běžném životě spotřebitele také 

setkat s nevyžádaným plněním poskytnutým dodavatelem bez objednávky. § 53 odst. 9 ObčZ 

pro tento případ stanoví, že poskytuje–li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není 

spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Obecný zákaz 

setrvačného prodeje zakotvuje směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu, která se tak snaží předejít nežádoucímu obtěžování 

spotřebitele. Sankci pro tento zákaz ale stanoví jiné směrnice (čl. 9 směrnice 97/7/ES a čl. 9 

směrnice 2002/65/ES). Sama směrnice ve svém autentickém znění požaduje, aby byl 

setrvačný prodej, tzv. reálná oferta, výslovně zakázán44. V tomto bodě ale nedošlo k doslovné 

transformaci a český právní řád tak postrádá zákaz reálné oferty, postihuje pouze její 

konsekvence.  

     Prakticky to znamená, že, zašle-li dodavatel spotřebiteli nevyžádané zboží, lze to chápat 

jako ofertu, neboť se jedná o dostatečně určité jednání, ze kterého vyplývá vůle dodavatele 

uzavřít s konkrétním spotřebitelem, kterému je neobjednané zboží zasílané, např. kupní 

smlouvu. V takovém případě nemá spotřebitel povinnost plnění vracet. O zproštění povinnosti 

zaplatit kupní cenu, sice zákon mlčí, ale lze dovodit, že pokud nedošlo k přijetí oferty, 

nemohla smlouva vůbec vzniknout, tudíž není ani důvod vzniku povinnosti zaplatit kupní 

cenu45. Otázkou by mohlo být, zda ponechal-li si spotřebitel nevyžádanou objednávku, nejde 

o bezdůvodné obohacení, plnění bez právního důvodu. Ustanovení § 53 odst. 9 ObčZ je ale 

třeba považovat za zvláštní ustanovení ve vztahu k úpravě bezdůvodného obohacení podle     

                                                 
43 Čech, P. K interpretaci výjimek z úpravy spotřebitelských smluv uzavřených na dálku. Jurisprudence, 2005,   
č. 5. s. 46 
44 Čl. 9 směrnice 97/7/ES, jež byla novelizována směrnicí 2005/29/ES: Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro a) zákaz dodávky zboží nebo služeb spotřebiteli, aniž byly spotřebitelem předem objednány, zahrnují-li 
takové dodávky požadavek zaplatit cenu 
       b) zproštění spotřebitele povinnosti zaplatit cenu v případech nevyžádané dodávky, přičemž neexistence    
akceptace neznamená souhlas. 
45 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2008, s. 104 
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§ 451 an. ObčZ. Jako na obdobnou spornou otázku bychom mohli pohlížet také na užitky 

plynoucí z tohoto zboží46.  

     Jestliže ale spotřebitel nabídku dodavatele akceptuje a poněvadž občanský zákoník reálnou 

ofertu nezakazuje, pak bude smlouva uzavřena a vzniká tak i povinnost zaplatit cenu zboží. 

Dle jednoho názoru je v takovém případě třeba respektovat autonomii vůle spotřebitele a 

ponechat mu možnost danou smlouvu uzavřít. Dle jiného takový závěr učinit nelze, protože je 

v přímém rozporu se zněním směrnice, která reálnou ofertu zakazuje, tudíž nemůže na 

základě nevyžádaného plnění vzniknout spotřebiteli povinnost zaplatit cenu objednávky. Dle 

směrnice má být reálná oferta, jako způsob uzavírání smluv se spotřebitelem, zakázána a 

v případě porušení takového zákazu dodavatel sankcionován tím, že nesmí obdržet cenu za 

jím zaslané zboží. Já osobně bych se přikláněla k prvnímu názoru a umožnila spotřebiteli 

smlouvu uzavřít, pokud je to jeho přání a nebránila bych mu realizovat jeho vůli. Pro 

informovaného spotřebitele, který si je vědom možnosti si nevyžádané zboží ponechat i bez 

uzavření smlouvy pro takový postup ale není ekonomický důvod. 

     Další spornou otázkou, která se v záležitosti setrvačného prodeje nabízí, je otázka 

přechodu vlastnického práva. I v tomto případě na ni existují rozdílné odpovědi. Při 

extenzivním výkladu svědčícím ve prospěch spotřebitele se má za to, že spotřebitel nabývá 

vlastnického práva na základě jiné právní skutečnosti stanovené zákonem (§132), byť zákon 

výslovně takový případ neupravuje. Kritériem pro přechod vlastnictví zde přitom není 

samotné poskytnutí plnění, ale vůle spotřebitele si věc ponechat. Jiným řešením je názor, že 

vlastnické právo na spotřebitele vůbec nepřechází. Zákon v § 132 totiž uvádí, že ho lze nabýt 

pouze kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na 

základě jiných skutečností stanovených zákonem. A dle tohoto mínění se zde nejedná ani o 

jeden z výše uvedených důvodů, vylučuje tedy, že se jde o jinou právní skutečnost stanovenou 

zákonem. Podle této teorie by se spotřebitel stal pouhým oprávněným držitelem bez možnosti 

ponechané zboží nabýt do vlastnictví vydržením v důsledku nedostatku dobré víry. Dodavatel 

ale nemá možnost úspěšně vymáhat vrácení zboží reivindikační žalobou.Zákon v tomto bodě 

opět mlčí, co se týče přechodu vlastnického práva k nevyžádanému zboží. Podle mého názoru 

by se v zájmu právní jistoty měl spotřebitel stát vlastníkem věci, i když nový občanský 

zákoník počítá s koncepcí oprávněné držby. 

 

 

                                                 
46 Kanda, A., Matejka, J. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti In Pocta Martě 
Knappové k 80. narozeninám Praha: ASPI, 2006, s.186 
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5.2. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu  
 

     Ustanovení § 57 ObčZ vymezují spotřebitelskou smlouvu uzavřenou mimo prostory 

obvyklé k podnikání, svou podstatou jde o provedení směrnice Rady č. 85/577/EHS o 

ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. V praxi se 

jedná o smlouvy sjednávané na reklamních akcích či zájezdech, při podomním prodeji nebo i 

náhodně na ulici. Jejich specifičnost spočívá v tom, že spotřebitel je nečekaně překvapen na 

první pohled výhodnou nabídkou, agresivní praktiky prodávajícího ho vystavují tlaku, aby 

uzavřel smlouvu ukvapeně, často i bez možnosti si text smlouvy v klidu přečíst, zároveň tak 

spotřebitel není v daném okamžiku a místě schopen porovnat kvalitu a cenu nabízeného 

zboží. Takoví prodejci využívají moment překvapení. Z tohoto důvodu je také spotřebiteli 

umožněno odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů do podpisu smlouvy47. Ještě před novelou    

č. 56/2006 Sb. byla lhůta pro zrušení smlouvy pouze sedmidenní.  

     Nepřesná implementace směrnice do našeho práva může přinést problém v podobě 

obcházení § 57 ObčZ tím, že dodavatel mimo své obchodní prostory pouze přijme 

objednávky spotřebitelů, vyláká z nich tak ofertu smlouvy, ale k její akceptaci a tedy i 

uzavření smlouvy  by došlo až v provozovně dodavatele, čímž by se smlouva vyhnula režimu 

této právní úpravy a povinnosti akceptovat odstoupení od smlouvy. Směrnice přitom výslovně 

v čl. 1 odst. 3 a 4 vztahuje svou platnost také na smlouvy, které vznikly na základě nabídky ( 

oferty, objednávky atd.) učiněné spotřebitelem na některém z míst uvedených v čl. 1 nebo 2 

směrnice, a to dokonce i v případě, není-li spotřebitel takovou nabídkou vázán až do 

okamžiku jejího přijetí48.  Tudíž i na takové případy je třeba vztáhnout aplikaci § 57 ObčZ. 

     V praxi se také vyskytují podvodné snahy vyloučit aplikaci tohoto ustanovení ve smyslu 

různých dodatků na letácích, kdy spotřebitel potvrzuje předchozí sjednání návštěvy dealera. 

Zákon totiž vylučuje použití § 57 ObčZ, pokud si spotřebitel návštěvu dodavatele sjednal za 

účelem objednávky. Pokud ale spotřebitel sice požádal dodavatele o návštěvu, ale nevěděl 

nebo odůvodněně nemohl vědět, že zboží, které si koupil (spotřebitel dealera např. pozve na 

předvedení mixéru, ale zakoupí nakonec kosmetiku), zahrnuje také předmět jeho 

podnikatelské činnosti či jeho povolání, tak se bez ohledu na takovou sjednanou schůzku 

                                                 
47 § 57 odst 1 ObčZ: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele 
nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů 
od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit 
bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně 
sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené 
finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 
48 Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2005, s. 408 
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nelze vyhnout režimu spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo provozovnu se všemi důsledky 

vyplývajícími ze zákona. Stejně to platí i pro případ, kdy se dodavatel dohodne 

se spotřebitelem, že u něj doma zorganizuje předváděcí akci, za což spotřebitel obdrží zdarma 

určitý dárek  s tím, že spotřebitel na ni pozve další své známé, tedy další potenciální 

spotřebitele. Z tohoto pohledu se zdá vhodné doplnit 2. větu § 57 ObčZ o výslovnou žádost o 

návštěvu za účelem objednávky na základě již dříve dodaných materiálů zahrnujících 

podmínky nabídky.      

 

5.2.1. Odstoupení od smlouvy 
 

     Z důvodů výše uvedených zahrnuje zákonná úprava právo spotřebitele odstoupit od takové 

smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, to se týká i spotřebitelem přijatého návrhu na uzavření 

smlouvy, který ještě nebyl akceptován. Jestliže dodavatel spotřebiteli zboží ještě neposkytl, 

může spotřebitel zrušit smlouvu bez uvedení důvodu, bez jakékoli sankce až do 1 měsíce. 

Zákon ukládá dodavateli povinnost vrátit spotřebiteli zaplacenou částku za zboží do 30 dnů. 

Jde zde o zvláštní úpravu vydání bezdůvodného obohacení. Na možnost odstoupení od 

smlouvy musí být spotřebitel dodavatelem písemně upozorněn, včetně uvedení osoby, jejího 

bydliště či sídla, kde lze toto právo vykonat. Tato informační povinnost musí být dodavatelem 

splněna nejpozději při uzavření smlouvy. Není-li tato podmínka dodržena, nezpůsobuje to 

neplatnost smlouvy jako takové, ale 57 odst. 3 ObčZ stanoví sankci v podobě prodloužení 

lhůty k odstoupení od smlouvy, a to konkrétně na dobu 1 roku od uzavření smlouvy.  

     Tuzemská úprava se ale nachází se směrnicí 85/577/EHS v rozporu, který může mít 

závažné následky. Směrnice totiž upravuje počátek lhůty pro odstoupení jiným způsobem. Dle 

jejích ustanovení se tato lhůta nepočítá od uzavření smlouvy ale až od okamžiku splnění 

informační povinnosti dodavatele. Evropský soud tak dovodil, že lhůta počíná běžet až od 

okamžiku, kdy byl spotřebitel písemně upozorněn na právo odstoupit od smlouvy, byť by od 

uzavření smlouvy uplynulo několik let49. O roční lhůtě ke zrušení smlouvy v případě 

nedodržení informační povinnosti tak, jak ji upravuje občanský zákoník, není ve směrnici ani 

zmínka. Zákonná úprava tak nenalézá oporu pro zakotvení objektivních lhůt namísto 

subjektivních. Evropský soud v případě dřívější obdobné německé úpravy vyslovil 

nepřípustnost takové úpravy. 

     Dalším nedostatkem, kterým trpí i výše popsaná úprava distančních smluv, je neexistence 

jasné úpravy povahy lhůty k odstoupení od smlouvy. Směrnice sice stanoví, že lhůta je 

                                                 
49 C-481/99, Georg Heininger a Helga Heininger v. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 



 38 

dodržena, pokud je úkon spotřebitelem poslední den lhůty odeslán. To by znamenalo, že by se 

jednalo o procesní lhůtu a odstoupení stačí podat 14. den k poštovní přepravě. Zákon v tomto 

směru mlčí. Pokud ale vycházíme z toho, že lhůty v občanském zákoníku jsou hmotněprávní, 

pak je třeba, aby byl úkon do 14 dnů doručen. Z hlediska nutnosti eurokonformního výkladu 

by soud ale měl dospět k první variantě50. 

      Ustanovení odst. 4 vylučuje z působnosti § 57 ObčZ taxativně některé druhy 

spotřebitelských smluv, na něž se možnost odstoupení popsaná výše nevztahuje. Konkrétně 

jde o smlouvy, 

- jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, 

s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných. 

- na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými 

doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného určeného místa 

- na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž 

se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že 

mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy a za 

předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od 

převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě 

- pojistné a o cenných papírech. 

 

Tyto výjimky je třeba vykládat restriktivně. To znamená, že úprava § 57 ObčZ se použije pro 

hypoteční úvěry51, skutečnost, že se smlouva týká nemovitostí, poněvadž je nutné zajištění 

zástavním právem k nemovitosti k uplatnění výjimky nestačí. Dále se úprava použije i pro 

smlouvy o užívání budovy na určitý časový úsek (timesharing)52, nejde totiž o smlouvu, 

jejímž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti a poradenství ve 

věcech investic do cenných papírů53. 

                                                 
50 Dědič,J., Čech,P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2. vydání Praha: Bova Polygon, 2005, s. 411 
51 C-481/99 Georg Heininger a Olga Heininger v Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
52 C-423/97 Travel-Vac, S.L. v Manuel José Antelm Sanchiz 
53 Švestka, J., Jehlilčka, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 397 
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5.3. Timesharing  
 

     Timesharing byl zakotven do občanského zákoníku novelou 135/2002 Sb., která 

představovala implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/47/ES o ochraně 

nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k užívání nemovitostí na 

časový úsek. V podstatě jde o obligační právo na úplatné užívání budovy nebo její části na 

jeden či více stanovených či stanovitelných časových úseků během roku, a to po dobu 

několika let s tím, že budova je postupně užívána uživateli, kteří uzavřeli smlouvu s osobou 

oprávněnou disponovat s ní (buď přímo vlastníkem nemovitosti nebo s jinou osobou, např. 

nájemcem nemovitosti54. Tato smlouva se svou podobou nejvíce blíží smlouvě nájemní a dle 

mínění Dr. Veselého jde o zvláštní druh smlouvy, prakticky o smlouvu o koupi užívacího 

práva. Zákonodárce byl jiného názoru a její úpravu zařadil k ustanovením o spotřebitelských 

smlouvách, nikoli, jak by se dalo očekávat, do části osmé občanského zákoníku, a tudíž není 

timesharingová smlouva samostatným smluvním typem. Podle směrnice se může jednat o 

jakoukoli úplatnou spotřebitelskou smlouvu. Před zakotvením regulace byl tento institut 

využíván na základě inominátní smlouvy.  

     Ustanovení mířená  na ochranu spotřebitele ale bývají mnohdy obcházena. Při nabídce 

timesharingového produktu se poskytovatelé často snažili využít spotřebitelovi neznalosti 

jeho práv. Spotřebitel býval kontaktován například na dovolené či předváděcích akcích, kde 

mu byla prezentována „neopakovatelná nabídka“ s tím, že se musel rozhodnout hned na místě 

pod nátlakem prodávajícího. Při prezentacích byl tak nalákán na výhodnou nabídku 

s množstvím práv, která se ale ve smlouvě, jež mu byla předložena k podpisu, již neobjevila. 

Dalším manévrovacím trikem, který se v této oblasti vyskytl, byly losy. V podstatě každý 

z těchto losů byl výherní a zákazník se radoval z dovolené nebo alespoň výrazné slevy na ni. 

Obdobně byli spotřebitelé osloveni po telefonu, kde po zodpovězení několika otázek do 

průzkumu veřejného mínění byli „zařazeni do slosování“ a poté „vyhráli“ určitou cenu. 

V každém případě vězel ale malý „háček“. Výherce si cenu musel vyzvednou osobně při 

propagační akci poskytovatele. Tam mu byla prezentována nabídka na zakoupení práva na 

užívání nemovitosti a tak strávit báječnou dovolenou za bezkonkurenční cenu. Obecné 

podmínky byly vytištěny malým písmem, což samozřejmě vedlo k tomu, že si je spotřebitel 

při podpisu nepřečetl a mnohdy ani neměl čas a možnost tak učinit. V těchto podmínkách ale 

podepsal i to, že mu není garantováno poskytnutí místa vybrané nemovitosti, popř. ani data 

                                                 
54Viz: Veselý, J. Právní úprava time-sharingu v občanském zákoníku a její úskalí – část 1. Právní rozhledy, 
2003, č.5, s. 216 
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zvolené dovolené, na které se musí zúčastnit alespoň určitého počtu prezentací nebo si 

zakoupit velmi nevýhodnou plnou penzi v určitém hotelu55. 

     Spotřebitel je často mystifikován, když je mu při prezentaci nabídky na zakoupení práva na 

užívání nemovitosti nalhávána nulová rizikovost takové investice. Dozvídá se, že produkt lze 

snadno prodat zpět, ale o zlomkové ceně, kterou za takovou transakci dostane už nikoli. 

     Běžnou praxí se také stalo obcházení ochranných opatření o timesharingu tím, že je jeho 

předmět definován odlišně od zákona či směrnice. Takto se lze vyhnout zákazu předběžných 

plateb od spotřebitele či použití lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě není 

pak výjimkou, že spotřebitel chtíc využít výhodnou nabídku poskytovatele timesharingu musí 

již po podpisu smlouvy podepsat platební příkaz nebo zaplatit kreditní kartou část celkové 

ceny produktu. Po odstoupení od smlouvy lze tyto peníze získat zpět jen s velkými obtížemi.  

     Dalším způsobem jak se vyhnout aplikaci občanského zákoníku v oblasti timesharingu je 

členství v různých prázdninových klubech, na jehož základě získává spotřebitel jakožto člen 

klubu možnost ubytování v prostorách patřících klubu po dobu několika týdnů. To znamená, 

že spotřebitel si nekupuje právo na užívání určité budovy, ale pouze členství v klubu. Častým 

nedostatkem smlouvy v tomto případě je chybějící nebo nedostatečná specifikace budovy, 

někdy i absence časového úseku, během kterého náleží spotřebiteli právo užívat nemovitost.  

     Těmto nekalým praktikám mají bránit právě ustanovení o ochraně spotřebitele při 

uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek.     

     Úprava timesharingové smlouvy se ale nevztahuje pouze na nemovitosti, nejde pouze o 

stavbu spojenou se zemí pevným základem, byť obsah samotné směrnice tomu napovídá. 

Zákon totiž výslovně hovoří o právu užívat budovu nebo její část s tím, že v § 59 odst. 2 

ObčZ definuje takovou budovu jako stavbu určenou pro bydlení nebo stavbu určenou pro 

ubytování. Z toho vyplývá i možnost poskytovat timesharingové produkty i v na movité věci 

např. i na bungalovy, kempy, chatky, bungalovy. 

     Občanský zákoník upravuje náležitosti obsahu smlouvy poměrně detailně. Patří mezi ně 

zejména písemná forma smlouvy, její vyhotovení v českém jazyce a splnění dalších 

náležitostí daných podle smluvního typu. Mezi další podmínky patří zejména přesný popis, 

polohové určení  a vybavení budovy, která má být užívána, zahrnutí informace o 

rozestavěnosti budovy včetně termínu jejího dokončení, vymezení základních služeb, které se 

s právem užívání poskytují a rozsahu užívání společných prostor a zařízení, poučení o právu 

na odstoupení od smlouvy, a zejména i určení ceny, která se skládá z části představující 

                                                 
55 Blíže: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde 2008, s. 91an. 
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úhradu za právo budovu využívat a z části variabilní, jež se hradí za kalendářní rok. Pro 

úhrady za cenu timesharingového práva přitom platí přísný zákaz jakýchkoli plateb 

spotřebitele před uzavřením smlouvy a po dobu, po kterou lze odstoupit od smlouvy podle 

§63 odst.1 ObčZ, a to proto aby je po odstoupení nemusel spotřebitel obtížně vymáhat zpátky.                                            

        Podstatnou podmínkou, která musí být splněna, aby se jednalo o timesharingovou 

smlouvou je tříletá lhůta, na níž se smlouva uzavírá. V návaznosti na to se samozřejmě 

objevily případy, kdy byly smlouvy uzavírány na 35 měsíců za mnohem nižší než obvyklou  

cenu. Otázkou je, zda lze takové jednání definovat jako obcházení zákona ve smyslu § 39 

ObčZ56. Komentář k občanskému zákoníku vychází z teze, že ochrana spotřebitele je účelná 

zejména pro smlouvy uzavírané na výrazně delší časové období, v jehož průběhu může 

docházet ke změnám výchozích podmínek smlouvy s nepříznivými důsledky pro spotřebitele 

a smlouvy uzavřené na dobu kratší tří let tak nelze podřadit pod režim timesharingových 

smluv ani za využití argumentace obcházení zákona57. Jiného názoru je Dr. Tomančáková, 

podle které takovou argumentaci využít lze a v tomto případě by se jednalo o obcházení 

zákona58.  

     Zákon ale výslovně nedopadá pouze na smlouvy uzavřené na dobu určitou. Ale 

podmínkou toho, aby se ustanovení na ochranu spotřebitele při uzavírání timesharingové 

smlouvy aplikovaly i na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, je, že doba smlouvy, časový 

úsek mezi dnem, kdy smlouva nabude účinnosti a kdy ji pozbude, musí být delší než 3 roky. 

     Směrnice stanoví i další časové omezení užívacího práva. Podle čl. 2 odst. 3 se směrnice 

nevztahuje na smlouvy, jejichž předmětem je užívání nemovitosti po dobu kratší jednoho 

týdne v průběhu kalendářního roku. Zákonodárce ale takové omezení úmyslně nepřevzal a pro 

aplikaci ochranných ustanovení nestanovil žádné omezující lhůty59. Využil tak možnosti 

přijmout přísnější úpravu, než zakládá samotná směrnice a to ve snaze vyhnout se dalším 

pokusům o její obcházení , jež se objevily v řadě evropských států. 

     Dalším problematickým bodem transpozice směrnice je § 60 odst.1 ObčZ. Ten stanoví, že 

poskytovatel je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout písemně úplné a pravdivé 

informace uvedené v § 58 odst.1 ObčZ, které se stávají nedílnou součástí smlouvy, a to 

každému, kdo o ně požádá. Směrnice ale výslovně hovoří o povinnosti poskytnout informace 

každé osobě, která požádá o údaje o předmětné nemovitosti. To znamená, že spotřebitel 

                                                 
56 §39 Obč.Z.: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 
anebo se příčí dobrým mravům. 
57 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck 2006, s.404 
58 Blíže: Tomančákova, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady Praha: Linde 2008, s. 98 
59 viz § 58 odst. 1 
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nemusí žádat o každou konkrétní informaci vypočtenou v § 58 odst.1 ObčZ, ale jakmile 

požádá o jakékoliv informace o dané nemovitosti, je poskytovatel povinen spolu s nimi nad 

rámec obecného popisu nemovitosti písemně sdělit také penzum dalších informací 

vypočtených v § 58 odst.1 ObčZ60. 

     Nejdůležitějším aspektem ochrany spotřebitele je v tomto případě právo odstoupit od 

smlouvy. Odstoupením do smlouvy se smlouva od počátku ruší, pokud si strany nedohodly 

jiné účinky61. Odstoupení musí mít písemnou formu a je třeba, aby bylo nikoli pouze podáno 

ale i doručeno alespoň poslední den lhůty. Jde totiž o hmotněprávní lhůtu, na rozdíl do 

požadavku směrnice v čl.5 odst.2., která vyžaduje pouze odeslání oznámení ve stanovené 

lhůtě62. K informační povinnosti poskytovatele přitom patří také pouční spotřebitele o formě 

odstoupení, místě a způsobu doručení a označení osoby, které je třeba odstoupení doručit.   

     Základní lhůtu pro odstoupení od smlouvy vypočítává občanský zákoník na 15 dní. V této 

lhůtě je možné tak učinit bez uvedení důvodu, ale zároveň v tomto jediném případě, který 

není vázán na porušení podmínek smlouvy, má poskytovatel právo na náhradu přiměřených 

prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením spotřebitele od uzavřené 

smlouvy.  

     Tříměsíční lhůta se uplatní v případě, že smlouva neobsahuje náležitosti uvedené v §58 

odst.1 ObčZ. Za předpokladu, že poskytovatel tyto údaje doručí dodatečně v průběhu této 

lhůty, může spotřebitel stále odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu během 15 dnů od 

poskytnutí chybějících náležitostí. Totéž právo má spotřebitel po marném uplynutí tří měsíců, 

pokud  poskytovatel nedoplnil požadované náležitosti ani v této lhůtě. To znamená, že 

zákonodárce zde vylučuje sankci neplatnosti smlouvy bez zákonem požadovaných náležitostí, 

jak absolutní, tak relativní, a nahrazuje ji právem na odstoupení od smlouvy63. Tři měsíce od 

domluveného data dokončení rozestavěné budovy pak činí také lhůta pro odstoupení od 

smlouvy, jestliže budova nebyla v termínu řádně a včas dokončena. Strany si ale mohou 

sjednat také další možné případy, kdy bude možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. 

 

                                                 
60 Blíže: Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2.vydání, Praha: Bova Polygon. 2005, s. 427 
61 viz §48 odst. 2 ObčZ 
62 Podrobněji: Veselý J. Právní úprava time-sharingu v občanském zákoníku a její úskalí- část 2. Právní rozhledy 
2003, č. 6, s. 279| 
63 Viz Veselý J. Právní úprava time-sharingu v občanském zákoníku a její úskalí- část 1. Právní rozhledy 2003, 
č.5, s.219 
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5.3.1. Nová směrnice o timesharingu 

    3. února 2009 byla vydána v Úředním věstníku Evropské unie nová směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu 

k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o 

dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně,  která je výsledkem 

revize současné směrnice 94/47/ES. Dvouletá lhůta pro její implementaci počíná běžet 

dvacátý den od zveřejnění směrnice ve věstníku, to znamená, že směrnice musí být do našeho 

právního řádu implementována do 23.2.2011. Směrnice reaguje na dvě důležité skutečnosti 

objevující se na trhu:  

• vývoj produktů nabízených spotřebitelům, jež mají obdobné dopady na spotřebitele, 

avšak na něž se nevztahují stávající pravidla, zejména z důvodu úzce vymezené 

působnosti směrnice (jedná se např. o tzv. diskontní prázdninové kluby, pronájem lodí 

či karavanů nebo zajišťování ubytování na dobu kratší než 1 týden či uzavírání smluv 

na dobu kratší než 36 měsíců), a  

• narůstající počet stížností spotřebitelů na takové produkty64. 

     Právě přijatá směrnice bude aplikována nejen na timeshare, ale i na obdobné produkty, 

jejich výměnu a další prodej. Na rozdíl od směrnice, jež platí v současnosti a která vymezuje 

timesharingovou smlouvu neboli smlouvu týkající se přímo či nepřímo nabytí práva k užívání 

jedné nebo více nemovitostí na časový úsek jako jakoukoli smlouvu nebo soubor smluv 

uzavřený alespoň na dobu tří let, podle které přímo nebo nepřímo a za určitou celkovou cenu 

buď vzniká, nebo je předmětem převodu či závazku k převodu věcné právo nebo jakékoliv jiné 

právo k užívání jedné nebo více nemovitostí po časový úsek, který je nebo může být určen, 

avšak nemůže být kratší než jeden týden. Nová směrnice reflektuje problémy, jež vyvstaly 

v souvislosti s uzavíráním timesharingové smlouvy, a uvádí její definici čili definici smlouvy 

o dočasném užívání ubytovacího zařízení jako smlouvy uzavřené na období delší než jeden 

rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává právo užívat jedno nebo více ubytovacích 

zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek.  

     Směrnice nahrazuje pojem nemovitost za ubytovací zařízení, mění časové limity týkající se 

trvání smlouvy, kdy postačí uzavření smlouvy na časový úsek delší než 1 rok, namísto 

dosavadních tří let a upouští od vymezení délky trvání práva na užívání zařízení, které již není 

omezené týdenní lhůtou. Nově směrnice definuje v čl. 2 také smlouvu o dlouhodobém 

                                                 
64 viz: http://www.mpo.cz/dokument31587.html 
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rekreačním produktu, smlouvu o dalším prodeji a smlouvu o výměně. Novinkou je také 

možnost uzavřít smlouvu na jiném trvalém nosiči, než je papír, např. na CD. Směrnice také 

prodlužuje lhůtu pro odstoupení od smlouvy ze stávajících 10ti dnů (s tím, že členské státy 

mohly tuto dobu prodloužit) na dnů 14 bez možnosti pro členské státy tuto lhůtu jakkoliv 

měnit. 



 45 

 5.4. Nepřiměřené smluvní podmínky  
 

     §55 a 56 se zabývají nepřiměřenými smluvními podmínkami. Jde o obecnou úpravu 

vztahující se na všechny spotřebitelské smlouvy bez ohledu na smluvní typ. Tato ustanovení 

ale nejsou implementací žádné evropské směrnice, poněvadž ve směrnicích Evropských 

společenství lze nalézt pouze zákaz odchýlení se v neprospěch spotřebitele od pravidel ve 

směrnici výslovně zakotvených. § 55 má v tomto ohledu velmi široký záběr a zároveň 

představuje poměrně razantní zásah do smluvní autonomie. To je zřejmé už v porovnání s 

§56, který sankcionuje nerespektování i kogentních ustanovení neplatností pouze relativní, 

k tomu nestačí nevýhodnost sama o sobě. K podmínkám neplatnosti patří ještě značná 

nerovnost v právech a povinnostech k újmě spotřebitele a rozpor s požadavkem dobré víry. 

V protikladu potom stojí právě § 55, který stíhá absolutní neplatností bez dalších požadavků 

odchýlení se od dispozitivních ustanovení v neprospěch spotřebitele, a to pro rozpor se 

zákonem65. Takové pojetí nekoresponduje ani s názorem Ústavního soudu, který v nálezu   

ÚS 87/0466 ctí zejména zásadu pacta sunt servanda spolu s tím, že důvody neplatnosti 

právního úkonu je třeba vykládat restriktivně67. Koncepce, ze které tato úprava vychází, je 

tedy zřetelně nepřehledná.   

     Oba paragrafy obsahově vychází ze směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. §55 stanoví, že smluvní ujednání 

spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel 

se zejména nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní 

postavení. § 56 zakazuje ve spotřebitelských smlouvách ujednání, jež by v rozporu 

s požadavkem dobré víry představovala v neprospěch spotřebitele značnou nerovnováhu 

v právech a povinnostech. Příkladmo pak v odstavci 3 vyjmenovává nepřípustná smluvní 

ujednání, která, vyskytnou-li se ve smlouvě, zakládají relativní neplatnost, jež se ale 

spotřebitel musí dovolat68. Smyslem takto koncipovaných omezení v obou ustanoveních je 

                                                 
65 Viz §39 ObčZ: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 
anebo se příčí dobrým mravům.  
66 Na druhou stranu i Ústavní soud ve svém nálezu ÚS 3/06 považuje smluvní autonomii za proporcionálně 
omezitelnou, tam kde existuje jiné základní právo jednotlivce nebo ústavní princip či jiný ústavně aprobovaný 
veřejný zájem, kterým je ochrana osoby, jež činila právní úkon s důvěrou v určitý, jí druhou stranou 
prezentovaný skutkový stav. Podrobněji: Rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Soudní rozhledy 2008, č. 2, s. 46  
67  Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 377 
68 § 56 odst. 3 ObčZ: Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která  

a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli 
způsobena smrt či újma na zdraví, 

b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, 
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především ochrana spotřebitelů při uzavírání adhézních - formulářových smluv jakožto smluv 

již dopředu sepsaných dodavatelem, bez možnosti spotřebitele ovlivnit jejich obsah, čili tam, 

kde je vůle spotřebitele redukována pouze na výlučnou akceptaci podmínek smlouvy a jeho 

podpis nebo neuzavření smlouvy.                

     Problematicky  působí právě koncepce relativní neplatnosti. Účelem směrnice bylo, aby 

spotřebitel nebyl vázán zneužívajícími ustanoveními a nemusel se jejich neplatnosti složitě 

dovolávat. Hodnoty, o které ve sporech mezi spotřebiteli a dodavateli jde, jsou často velmi 

nízké a dovolávat se neplatnosti některého ustanovení u soudu, by pak mohlo představovat 

pro spotřebitele nadměrnou finanční zátěž. Navíc se přidává i argument spotřebitelovy 

neznalosti práva. Jako rozumné řešení se tedy jeví sjednocení úpravy zavedením absolutní 

neplatnosti nepřiměřených smluvních ujednání, ať už jsou jakákoliv. Vždyť i sám občanský 

zákoník považuje relativní neplatnost za pouhou výjimku z pravidla absolutní neplatnosti.  

     K dalším nedostatkům české právní úpravy patří neprovedení čl. 6 odst. 2 směrnice. Ten 

ukládá členským státům, aby zabránily ztrátě ochrany spotřebitele zaručené směrnicí, 

v případě, že strany podřídí spotřebitelskou smlouvu, která má úzkou vazbu na území 

členského státu, právu státu, jenž není členem EU. Zarážející je přitom fakt, že zákonodárce 

obdobné ustanovení přejal při úpravě timesharingu69. Důsledkem tohoto pochybení je, že se 

obě ustanovení § 55 a 56 použijí, pokud hraniční určovatel mezinárodního práva soukromého 

a procesního odkáže na české právo. To vše pouze za předpokladu, že si strany nezvolily jiné 

                                                                                                                                                         
c)  stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění 

podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele, 
d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře 

smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí, 
e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli 
f) opravňují dodavatele, aby bez důvodu hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou 

bez přiměřené výpovědní doby, 
g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, 
h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě,  
i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění nebo dodavatele opravňují ke zvýšení 

ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době 
uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena, 

j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu 
vznikly, 

k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem 
ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele. 

69  §64 odst. 1 ObčZ:  Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany dle předchozích ustanovení bez ohledu na právo, 
kterým se smluvní vztah řídí, pokud se budova čí její část nachází na území České republiky nebo má-li 
spotřebitel trvalý pobyt v České republice 
           odst. 2 Stejná ochrana náleží spotřebiteli v případech, kdy se budova nebo její část nachází na území 
členského státu Evropské unie 



 47 

rozhodné právo. Pokud se tak ale stane, tzn. dojde k volbě práva, nedomůže se spotřebitel 

ochrany zaručené mu směrnicí. Takový stav tedy odporuje požadavkům směrnice70.   

   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Blíže: Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2.vydání, Praha: Bova Polygon. 2005,  
s. 392 an. 
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6. Jednotlivé smluvní typy 
 

Jednotlivé typy smluv, do kterých spotřebitel vstupuje nejčastěji jsou upraveny v části osmé 

ObčZ. Jedná se zejména o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, smlouvu o úschově, o ubytování, o 

přepravě osob, o přepravě nákladu, o obstarání prodeje věci, o nájmu, smlouvu o vkladu, 

pojistnou smlouvu a smlouvu cestovní. Ze smluv upravených v obchodním zákoníku jsou pro 

spotřebitele relevantní hlavně tzv. absolutní obchody, které jsou podřízeny obchodněprávnímu 

režimu bez ohledu na vůli i postavení stran. Patří sem smlouva o úvěru, smlouva o inkasu, o 

bankovním uložení věci, o běžném účtu a smlouva o vkladovém účtu. V následujícím textu se 

zaměřím na smlouvu kupní, smlouvu o dílo a smlouvu cestovní s ohledem na jejich frekvenci 

v závazkových právních vztazích spotřebitele. 

  

6.1. Kupní smlouva 
 

     Nejčastější smlouvou uzavíranou spotřebitelem je smlouva kupní. Touto smlouvou vzniká 

mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem závazkový právní vztah, na jehož základě 

dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. Vedle obecné úpravy kupní 

smlouvy, kdy na obou stranách stojí nepodnikatelské subjekty, obsahuje občanský zákoník v  

§ 612 až 627 zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Ta se spolu s obecnou úpravou  

použijí, vystupuje-li na straně prodávající podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti71. 

Tato úprava představuje výsledek harmonizace v oblasti odpovědnosti za vady zboží a byla do 

českého právního řádu implementována ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží. Zatímco 

v ustanoveních o obecné kupní smlouvě převažují dispozitivní normy, prodej zboží v obchodě 

je převážně koncipován jako úprava kogentní a zaměřuje se zejména na odpovědnost za vady 

zboží. To je dáno snahou vyrovnat  nevyvážený vztah nezkušeného spotřebitele a 

prodávajícího profesionála. Pro postavení spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy jsou tedy 

určující právě tato ustanovení.  

     § 613 upravuje prodej na objednávku jako jeden z možných způsobů prodeje. Prodávající, 

který v době uzavírání smlouvy nemá prodávanou věc u sebe, ji nejprve objedná a 

v dohodnuté, jinak přiměřené, lhůtě ji musí pro spotřebitele obstarat. Pokud se tak nestane, 

může objednatel od smlouvy odstoupit. Takový postup spotřebitel využije zejména 

                                                 
71 § 612 ObčZ: Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské 
činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující ustanovení § 613 až 627. 
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v případech, kdy je zřejmé, že po uplynutí sjednaného termínu nemá na plnění již zájem, např. 

při objednání vánočních dárků. 

     Vlastnické právo ke koupené věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věci.      

Obdobně to platí pro zásilkový prodej, kdy si spotřebitel vybere zboží v katalogu a nechá si 

ho na dobírku poslat. Výjimkou je samoobslužný prodej, kdy k přechodu vlastnictví dochází 

až zaplacením ceny vybraného zboží nikoli jeho převzetím, do té doby lze zboží vrátit na 

původní místo. Jestliže kupující zboží před převodem vlastnického práva zničí nebo poškodí, 

odpovídá prodávajícímu za škodu podle obecných ustanovení72. 

     Důležitým ustanovením bohužel chybně převzatým z evropské legislativy je § 616 ObčZ. 

To zavedlo do občanského práva pojem shoda s kupní smlouvou (dříve šlo o odpovědnost za 

jakost a množství) a změnilo dosavadní úpravu odpovědnosti za vady při prodeji zboží 

v obchodě. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad. To znamená, že 

prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá 

požadavkům právních předpisů, účelu, pro který se věc běžně používá a je v odpovídajícím 

množství, míře či hmotnosti73. Pokud prodávané věc tyto vlastnosti nemá, potom je v rozporu 

s kupní smlouvou. Spotřebitel má v takovém případě nárok na to, aby prodávající uvedl věc 

bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě . Přitom má 

právo výběru, jakým způsobem tak bude učiněno. Může požadovat buď výměnu vadné věci 

za novou anebo opravu vadné věci. Nelze-li zboží ani vyměnit ( např. šlo již o poslední kus, 

který prodávající měl ) ani opravit ( jde-li o vadu neodstranitelnou ), pak má spotřebitel právo 

zvolit si jednu ze dvou možností, kterou bez souhlasu prodávajícího nemůže opětovně změnit.  

Může tak požadovat přiměřenou slevu z ceny anebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže 

kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl ještě před převzetím věci nebo dokonce tento 

rozpor sám způsobil74.   

     Rozpor s kupní smlouvou se může projevit ihned nebo až za určitou dobu ( např. když si 

spotřebitel zakoupí tiskárnu se scanerem, který poprvé využije až měsíc po nákupu a scaner se 

ukáže nefunkčním ). Proto zákon stanoví pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou lhůtu šesti 

měsíců. Zavádí vyvratitelnou právní domněnku, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví 

během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, 

                                                 
72 § 614 odst. 3 ObčZ 
73 § 616 odst. 2 ObčZ: Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc 
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, 
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu 
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomto odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se  věc obvykle používá. 
74 § 616 odst. 3 ObčZ 
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pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak75.  Důkazní břemeno má 

prodávající.  

     Občanský zákoník konstruuje také zákonnou záruku, tedy odpovědnost prodávajícího za 

vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době76. Ta se 

nevztahuje na opotřebení vznikající při běžném užívaní věci a u zboží prodávaného za nižší 

cenu na vady, pro které byla nižší cena sjednána77. Zákonná záruka pro spotřební zboží trvá   

2 roky, u prodeje potravinářského zboží 8 dní, pro krmiva platí třítýdenní záruka a pro prodej 

zvířat činí zákonná záruka 6 týdnů. Pokud je na obalu, návodu nebo samotné věci uvedena 

lhůta k použití věci (expirační lhůta), neskončí záruční doba před jejím uplynutím78.  

     Obecná dvouletá zákonná záruka byla do občanského zákoníku zapracována až od roku 

2003 v souvislosti s implementací směrnice 1999/44/ES. Zákonodárce ale přesně nepochopil 

čl. 5 směrnice, která požadovala pouze dvouletou reklamační lhůtu, nikoliv dvouletou záruční 

dobu. Ten stanoví, že prodávající je odpovědný, pokud rozpor se smlouvou vyjde najevo 

v průběhu dvou let od převzetí zboží spotřebitelem. Jediným smyslem čl. 5 odst. 1 směrnice je 

tedy stanovit lhůtu tak, aby k uplatnění práv přiznaných touto směrnicí spotřebiteli, která 

vyplývají z odpovědnosti prodávajícího za rozpor zboží se smlouvou existující již v době 

převzetí zboží, mohlo dojít minimálně ve lhůtě dvou let ode dne převzetí zboží a aby zároveň 

byla limitována doba odpovědnosti prodávajícího za shodu zboží se smlouvou, tedy stanovit 

tuto lhůtu zároveň jako maximální. Toto ustanovení ani jiné ustanovení směrnice nezakládají 

ve prospěch spotřebitelů žádné jiné instituty, k jejichž uplatnění by došlo přímo na základě 

zákona, jako je třeba v právu ČR zákonná záruka za vady zboží. Jediný institut, který      

směrnice vyžaduje po členských státech uplatňovat přímo ze zákona, je tedy odpovědnost 

prodávajícího za rozpor zboží se smlouvou existující již v době jeho převzetí79. 

     Odlišný režim odpovědnosti za vady stanovuje zákon pro věci, které se rychle kazí a věci 

použité. Při jejich prodeji se odpovědnost nevztahuje na vady, které se projeví jako rozpor 

s kupní smlouvou po převzetí věci. Prodávající odpovídá u použitých věcí pouze za vady, 

které měla věc při jejím převzetí.  

                                                 
75 § 616  odst. 4 ObčZ 
76 § 619 odst. 1 ObčZ: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, 
které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. 
77 § 619 odst. 2 ObčZ 
78 § 620 ObčZ 
79 Vozáb, J., Slavíček, J. Vyžaduje právo ES při prodeji spotřebního zboží skutečně dvouletou obecnou záruční 
dobu? Dostupné na www.ipravnik.cz 
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     Prodávající má možnost podmínky a rozsah zákonné záruky rozšířit vlastním prohlášením, 

v takovém případě se jedná o záruku smluvní80.  

     Právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího, aby mohlo být uznáno, musí být nejprve 

spotřebitelem uplatněno, reklamováno. Přijetí reklamace je právní úkon prodávajícího nebo 

poskytovatele služby, kterým bere na vědomí spotřebitelovo uplatnění odpovědnosti za vady 

(reklamaci). Prodávající má při přijetí reklamace povinnost vydat spotřebiteli písemné 

potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob 

vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. V provozovně prodávajícího musí být po celou 

provozní dobu přítomen pracovník oprávněný vyřizovat reklamace. Pokud je spotřebitel 

odkazován na běžnou výmluvu, že vedoucí prodejny není právě přítomen, jde o porušování 

zákona o ochraně spotřebitele a lze podat podnět k České obchodní inspekci.  

     K reklamaci není potřeba originální obal, ve kterém byla věc zakoupena tak, jak 

obchodníci často neprávem požadují. Zákon o ochraně spotřebitele žádnou takovou povinnost 

spotřebiteli neukládá. Obal totiž není předmětem koupě. Stejně tak není nutné při uplatnění 

práva z odpovědnosti za vady předložit prodávajícímu záruční list. Ten prodávající většinou 

vystavuje pouze, pokud kupujícímu poskytuje delší záruční dobu, než předepisuje zákon. Ve 

většině případů obdrží spotřebitel pouze doklad o zakoupení věci (paragon), který k reklamaci 

stačí.  

     Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu včetně odstranění vady, nejpozději 

pak do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se ale se spotřebitelem může 

dohodnout na lhůtě delší. Jestliže tato třicetidenní lhůta nebyla dodržena, potom se uplatní 

nevyvratitelná právní domněnka, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit se všemi důsledky, 

které z takové vady občanský zákoník pro spotřebitele dovozuje81.  

     Zvláštností závazkového právního vztahu je to, že působí pouze mezi osobami, které do 

vztahu vstoupily, tedy mezi kupujícím a prodávajícím. Proto je třeba mít na paměti, že pouze 

ten, kdo věc koupil, je oprávněn uplatňovat práva spojená se smlouvou, zejména věc 

reklamovat. V okamžiku, kdy spotřebitel věc prodá třetí osobě, nemá tento nový kupující 

nároky z odpovědnosti za vady, protože není kontrahentem původní kupní smlouvy. 

Spotřebiteli jako novému prodávajícímu tato práva ale nezanikají, takže v případě dohody by 

mohl věc reklamovat pro nového kupujícího v zastoupení. Pokud jde o vady opětovně 

prodané věci, má třetí osoba možnost využít pouze obecná ustanovení kupní smlouvy 

nereflektující ochranu spotřebitele (na obou stranách smlouvy totiž stojí „nespotřebitelé“), 

                                                 
80 § 620 odst. 5 ObčZ 
81 § 19 odst. 3 ZOOS 
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konkrétně § 597 ObčZ, podle něhož má nový kupující právo na přiměřenou slevu 

odpovídající povaze a rozsahu vady nebo právo od smlouvy odstoupit, činí-li vada věc 

neupotřebitelnou82. 

     Spotřebiteli vyplývají z povahy vady různá práva. Kritériem je skutečnost, zda je vada 

odstranitelná či nikoliv. Pokud jde o vadu, kterou odstranit lze, má kupující právo, aby byla 

bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu 

odstranit, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění reklamace. Kupující může také požadovat 

výměnu věci, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné83. Vyhoví-li mu prodávající 

v tomto jeho požadavku a reklamovanou věc vymění za novou, počíná běžet nová záruční 

doba. Není-li oprava ani výměna možná, je kupující po vyčerpání těchto možností oprávněn 

požadovat přiměřenou slevu z ceny věci anebo od smlouvy odstoupit. 

     Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, za předpokladu, že taková vada brání v řádném 

užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy 

odstoupit84. Pokud je vada sice neodstranitelná, ale nebrání řádnému užívání věci, může 

kupující požadovat výměnu věci za novou. Neučiní-li tak, má právo na přiměřenou slevu 

z ceny nebo odstoupení od smlouvy85. Vyskytne-li se opravená vada na věci opětovně nebo 

má zakoupená věc více vad, pro které ji nelze užívat, vznikají spotřebiteli stejná práva jako by 

šlo o vadu neodstranitelnou, která neumožňuje věc řádně užívat jako věc bez vady. To 

znamená, že spotřebitel může nárokovat výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit. Judikatura 

dovodila, že opětovným výskytem vady je situace, kdy se tatáž vada opravená v záruční době 

již dvakrát, objeví potřetí. Větším počtem vad trpí věc tehdy, má-li v době uplatnění nároku 

současně alespoň tři odstranitelné vady. Pokud prodávající reklamovanou věc vymění za 

novou nebo dojde-li ke zrušení smlouvy, potom kupující není povinen platit náhradu za 

znehodnocení věci způsobené běžným opotřebením za dobu od převzetí věci kupujícím. 

Jestliže by kupující věc znehodnotil nad míru obvyklou, pak odpovídá prodávajícímu podle 

ustanovení 420 ObčZ o odpovědnosti za škodu86. 

     Prodává-li se věc za nižší cenu nebo jde o věc použitou a u takové věci se vyskytne vady, 

za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo na přiměřenou slevu namísto výměny 

věci87.  

                                                 
82 Viz: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde 2008, s. 46 an. 
83 § 622 odst. 1 ObčZ 
84 § 622 odst. 2 ObčZ 
85 § 622 odst. 3 ObčZ 
86 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 1099 an. 
87 § 624 ObčZ 
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     Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je třeba dodržet stanovené lhůty. Jde-li o 

spotřební věci, pro které platí záruční doba, je třeba nároky uplatnit do jejího konce. Doba od 

uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po opravě věci, byl povinen 

si ji vyzvednout, se do záruční doby nezapočítává. Věci, které se rychle kazí,  je třeba 

reklamovat v prekluzivní lhůtě jednoho dne následujícího po koupi. U věcí použitých práva 

z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud je spotřebitel neuplatní do dvou let ode dne převzetí. 

Zákon dává možnost dohodnout se v tomto případě i na kratší reklamační lhůtě. Prodávající ji 

ale nemůže zkrátit na méně než 12 měsíců88.  Přitom platí, že jakákoliv ujednání mezi 

kupujícím a prodávajícím, na kterých se dohodli ještě před uplatněním práva z odpovědnosti 

za vady prodané věci, jsou neplatná, pokud by v jejich důsledku došlo k omezení nebo zániku 

tohoto práva89.  

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 § 626 ObčZ 
89 § 627 odst. 3 ObčZ 
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6.2. Smlouva o dílo 
 

     Obdobně jako kupní smlouvu i smlouvu o dílo upravuje jako smluvní typ občanský i 

obchodní zákoník. Objednatel (spotřebitel) a zhotovitel mohou svůj závazkový vztah podřídit 

obchodnímu zákoníku, pokud by ale taková dohoda, jež musí mít písemnou formu, směřovala 

ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, bude ujednání 

neplatné90. I když bude smlouva o dílo spadat pod obchodní zákoník, platí, že ustanovení 

občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, 

adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně 

spotřebitele je třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není 

podnikatelem91. Zásadní rozdíl mezi smluvními typy v obou zákonících je ten, že smlouva o 

dílo podle občanského zákoníku je založena na systému zákonných záruk. Z hlediska ochrany 

spotřebitele má tedy praktický význam úprava smlouvy o dílo v občanském zákoníku. Ta je 

definována tak, že zhotovitel díla čili ten, jemuž bylo dílo zadáno, se zavazuje objednateli, že 

dílo za sjednanou cenu provede na své nebezpečí. Spotřebitel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit jeho cenu.  

     Dílo jakožto předmět smlouvy o dílo lze charakterizovat jako výsledek pracovní činnosti 

(fyzické či duševní) zhotovitele, který má povahu materiální, tedy má charakter věci nebo její 

změny. Může tak jít například o zhotovení věci, opravu, úpravu nebo údržbu věci jako je 

vymalování bytu, položení střešní krytiny nebo manikúra. V zásadě se může jednat o vznik 

úplně nové věci nebo pouze o vytvoření součásti věci již existující nebo i o změnu jejích 

vlastností92. Pro dílo je typické, že v době uzavření smlouvy ještě předmět díla neexistuje a 

vznikne až podle zadání smlouvy v budoucnu. 

      Od kupní smlouvy se smlouva o dílo odlišuje svým předmětem. Zatímco předmětem 

kupní smlouvy je odevzdání věci zhotovené před uzavřením smlouvy bez ohledu na to, jak si 

ji prodávající opatří, smlouva o dílo představuje provedení podle konkrétního přání či potřeby 

zákazníka. Objednatel tak musí dílo nejprve objednat a v objednávce ho specifikovat. Od 

smlouvy o dílo v občanském zákoníku je třeba odlišovat smlouvu o vytvoření díla podle 

autorského zákona, ta se totiž týká pouze děl literárních, vědeckých nebo uměleckých, 

smlouva o dílo se týká výsledků duševní práce v ostatních případech93.  

                                                 
90 § 262 odst. 1 ObchZ 
91 § 262 odst. 4 ObchZ 
92  Švestka, J., Jehlilčka, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 1121 an. 
93  Blíže: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde 2008, s. 102 an. 
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     Pro smlouvu o dílo není předepsána žádná zvláštní forma, ale zhotovitel je povinen vydat 

objednateli o uzavřené smlouvě písemné potvrzení94 s uvedením předmětu plnění, jeho 

rozsahu, jakosti, ceny a doby zhotovení vyjma případu, kdy bylo dílo zhotoveno na počkání95. 

O zhotovení díla na počkání se jedná tehdy, pokud objednatel u zhotovitele na provedení díla 

počká, například v kadeřnictví. Jestliže by se ale objednatel z místa vzdálil, nešlo by jíž o dílo 

zhotovené na počkání, byť by si ho přišel vyzvednout za hodinu. Takové potvrzení není 

podmíněno žádostí objednatele a nemá charakter smlouvy, je pouze písemným důkazem o již 

uzavřené smlouvě. 

     Spotřebitele chrání zejména ustanovení o výši ceny. Ta může být sjednána buď pevnou 

částkou, podle rozpočtu nebo odhadem. Není-li sjednána ve smlouvě, ani stanovena 

zvláštními předpisy, pak je možné účtovat pouze cenu přiměřenou.  

     Pokud je cena stanovena podle rozpočtu (typicky u stavebních prací), nemůže být 

zhotovitelem jednostranně zvýšena bez souhlasu objednatele. Náklady a práce nezahrnuté do 

rozpočtu může zhotovitel požadovat pouze, pokud je objednatel písemně schválil nebo 

dodatečně objednal. Poté co se objednatel novou cenu dozví, má právo od smlouvy odstoupit. 

Musí tak ale učinit bez zbytečného odkladu, jinak se má za to, že s novou cenou souhlasí. 

Výjimkou nezakládající povinnost novou cenu zaplatit je případ, kdy ke zvýšení ceny došlo 

po překročení dohodnuté doby provedení díla. Jestliže objednatel od smlouvy odstoupí, 

nemusí převzít nedokončené dílo, ale je povinen zhotoviteli zaplatit částku za již odvedenou 

práci a zhotovitelovy náklady podle původně dohodnuté ceny. To vše ale za předpokladu, že 

objednatel měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch96. 

     Nelze-li cenu stanovit pevnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Tato cena se 

nepovažuje za maximální a může být překročena. Souhlasu objednatele není třeba, dojde-li 

pouze k nepodstatnému překročení odhadnuté ceny. Podstatným překročením se přitom 

rozumí navýšení odhadem stanovené ceny o 10 až 20 %. V případě, že zhotovitel ale 

dodatečně zjistí, že cenu určenou odhadem bude třeba překročit podstatně, má povinnost na to 

objednatele neprodleně upozornit, odůvodnit zvýšení a oznámit mu nově stanovenou cenu. 

Jestliže tuto povinnost nesplní, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně97. Objednatel může 

v důsledku navýšení ceny od smlouvy odstoupit. Pokud tak učiní, musí zhotoviteli uhradit 

částku za provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, měl-li z částečného 

                                                 
94  § 632 ObčZ 
95  viz Zdražil, M. O ochraně spotřebitele, Praha: Linde, 2000, s. 106 
96  § 635 ObčZ 
97  § 636 odst. 1 ObčZ 
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plnění smlouvy majetkový prospěch. Pokud od smlouvy neodstoupí bez zbytečného odkladu, 

vzniká mu povinnost zaplatit nově stanovenou vyšší cenu98. 

     Spotřebitel může obecně od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla bez uvedení důvodu. 

Pak je zhotoviteli povinen zaplatit účelně vynaložené náklady a částku, která připadá na práce 

již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak99. Právo odstoupit od 

smlouvy má spotřebitel také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude hotovo včas nebo provedeno 

řádně. Před odstoupením z tohoto důvodu ale musí zhotoviteli poskytnout přiměřenou lhůtu 

na sjednání nápravy100. 

     Občanský zákoník rozlišuje dva druhy smlouvy o dílo, a to zhotovení věci na zakázku ( § 

644 až 651) a smlouvu o opravě a úpravě věci ( § 652 až 656). 

 

6.2.1. Zhotovení věci na zakázku 
      

     Ze smlouvy o zhotovení věci na zakázku vznikne objednateli/spotřebiteli právo, aby mu 

zhotovitel zhotovil  určitou věc dosud neexistující, vykazující požadované individuálně 

určené specifické vlastnosti ( na rozdíl od sériově vyráběného zboží pro předem neurčeného 

spotřebitele, které je předmětem smlouvy o prodeji zboží v obchodě)101 a povinnost zaplatit 

zhotoviteli cenu za zhotovení věci. Smyslem smlouvy je umožnit spotřebiteli získat věci podle 

jeho specifických přání, které si nemůže obstarat na základě kupní smlouvy, například ušití 

obleku na míru. Požaduje-li objednatel vyrobit pouze součást již existující věci, pak půjde o 

smlouvu o opravě a úpravě věci, nikoliv o zhotovení věci na zakázku. To má význam zejména 

pro vymezení odpovědnosti za vady. Obdobně jako u kupní smlouvy zde také platí zákonná 

záruka bez nutnosti ji výslovně sjednávat ve smlouvě102. Záruční doba počíná běžet ode dne 

převzetí věci, činí ale pouhých 6 měsíců, u staveb je prodloužena na 3 roky103. 

     Obdobně jako u prodeji zboží v obchodě rozlišujeme vady odstranitelné a neodstranitelné a 

podle nich nároky objednatele z vad zhotoveného díla. Má-li zhotovená věc vadu, jež je 

možné opravit, může objednatel požadovat její bezplatné odstranění. Jedná-li se o vadu, 

kterou odstranit nelze, ale jež nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na 

přiměřenou slevu. Pokud taková vada brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně 

                                                 
98 § 636 odst. 3 ObčZ 
99 § 642 ObčZ 
100 Viz: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde 2008, s. 105 an. 
101 Viz: Houdek, D. Jak úspěšně reklamovat, Praha: Grada, 2007, s. 53 
102  § 645 odst. 1 ObčZ: Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovení při převzetí 
objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to,že věc 
má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. 
103 § 646 ObčZ  
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užívána, lze smlouvu zrušit. Toto právo má objednatel i v případě vad odstranitelných, jestliže 

se vada již dvakrát odstraňovaná znovu objeví nebo má věc větší počet vad ( má-li současně 

alespoň 3 odstranitelné vady)104. 

 

6.2.2. Oprava a úprava věci 
 

     Opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození 

nebo účinky jejího opotřebení. Úpravou věci je činnost, kterou se zejména mění povrch věci 

nebo její vlastnosti105. Předmětem smlouvy o opravě a úpravě věci nemůže být vytvoření věci 

nové, tím se odlišuje právě od zhotovení věci na zakázku. Na rozdíl od smlouvy o zhotovení 

věci na zakázku, kde spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zhotovené věci až jejím 

předáním, v případě opravy či úpravy věci spotřebitel vlastnictví k opravované věci nikdy 

neztrácí106.  

     Odpovědnost zhotovitele se také vztahuje jak na vady, které má oprava při převzetí věci, 

tak i na vady vyskytnuvší se v záruční době. Rozdíl od smlouvy o zhotovení věci představuje 

kratší záruční doba. Ta činí pouhé 3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy 

stanovena jinak, u stavebních prací nejméně měsíců 18107. Záruční doba stanovená zvláštním 

předpisem se použije pouze v případě, že si strany nedomluvily na něčem jiném. Účastnici tak 

mohou dohodou záruční dobu určenou zvláštními předpisy prodloužit, zkrátit či vyloučit, 

nemohou ale omezit záruční dobu uvedenou v občanském zákoníku. Zhotovitel může také 

sám poskytnout záruku přesahující rozsah záruky zákonné108. 

     Spotřebitelovy nároky z odpovědnosti za vady jsou následující. Opraví či upraví-li 

zhotovitel věc vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li odstranění 

vady možné, neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě nebo vyskytne-li se vada opět, může 

objednatel smlouvu zrušit či požadovat přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy109. 

     Kupříkladu nechá-li si spotřebitel dentistou zaplombovat 2 zuby za 1000 Kč a plomby se 

po týdnu uvolní a vypadnou, jde o smlouvu o opravě věci a spotřebitel má právo na bezplatné 

odstranění vady, tedy opětovné zaplombování. Dojde-li opět k vypadnutí nové plomby, lze od 

smlouvy odstoupit a požadovat vrácení plnění ( 1000 Kč)110. 

                                                 
104 § 648 ObčZ 
105 § 652 odst. 2 ObčZ 
106 Viz: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde 2008, s. 107 an. 
107 § 654 odst. 1 ObčZ 
108 § 654 odst. 3 ObčZ 
109 § 655 odst. 1 ObčZ 
110 Hulva, T. Právo ochrany spotřebitele pro neprávniky. Praha: ASPI, 2006, s. 160 
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6.3. Cestovní smlouva 
 

     Úprava cestovní smlouvy  se nachází v § 852a až 852k ObčZ a představuje implementaci 

směrnice Rady 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. Cestovní 

smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd. 

Zákazník se v ní zavazuje zaplatit cestovní kanceláři smluvenou cenu. Jedná se o úplatnou 

smlouvu, jejímž nepřímým předmětem je zájezd. Ten je definován v zákoně 159/1999 Sb. o 

některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu jako předem sestavená 

kombinace aspoň dvou z následujících služeb:  

                                              a) dopravy 

                                              b) ubytování nebo 

                                              c) jiných služeb cestovního ruchu, které nejsou doplňkem 

dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % 

souhrnné ceny zájezdu. 

Tyto služby musí cestovní kancelář navíc nabízet k prodeji za souhrnnou cenu, bez ohledu na 

to, že si účtuje jednotlivé položky zájezdu odděleně. Služba dále musí být poskytována po 

dobu delší než 24 hodin popřípadě musí zahrnovat ubytování přes noc111. Zákon vymezuje 

zájezd i negativně. Stanoví, že zájezdem není kombinace služeb cestovního ruchu, jejíž 

nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání nebo která je prodávaná jinému 

podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání.  

      V § 2 zákona 159/1999 Sb. je definován provozovatel cestovní kancelář jako podnikatel, 

který je oprávněn na základě koncese organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Od cestovní 

kanceláře je třeba odlišovat cestovní agentury, ty svou činnost zaměřují především na 

zprostředkovávání prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář. V takovém případě musí být 

vždy z nabídky cestovní agentury zřejmé, pro kterou cestovní kancelář je prodej 

zprostředkováván a samotná cestovní smlouva musí být uzavřena jménem této cestovní 

kanceláře. 

     Cestovní kancelář má povinnost sjednat si pojištění záruky pro případ jejího úpadku112. 

Jedním z hlavních požadavků směrnice 90/314/EHS bylo, aby členské státy zajistily, že 

prodejci zájezdů budou schopni doložit dostatečné záruky za schopnost vrátit zákazníkům 

uhrazené prostředky a financovat jejich repatriaci do vlasti v případě insolvence113. Na jeho 

                                                 
111 § 1 zákona 159/1999 Sb. 
112 § 6 zákona 159/1999 Sb. 
113 Podrobněji : Dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU 2.vydání, Praha: Bova Polygon. 2005,  
s. 396 an.  
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základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy 

cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu 

v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, 

                                                                     b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 

cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo 

                                                                     c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou 

cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil 

pouze z části114. 

Cestovní kancelář musí doklad o pojištění předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou. 

     Cestovní smlouva musí být písemná. Ochrana spotřebitele je posílena množstvím 

informací, které je ve smlouvě třeba uvést a kogentností zákonných ustanovení o cestovní 

smlouvě. Jedná se zejména o způsob, jakým lze uplatnit nároky plynoucí z porušení právní 

povinnosti cestovní kanceláře, výše odstupného, které musí zákazník zaplatit v případě 

odstoupení od smlouvy, přesná specifikace dopravy, ubytování a stravování115.  

     Mezi podstatné náležitosti smlouvy náleží také cena zájezdu. Cestovní kancelář si ve 

smlouvě může sjednat oprávnění k jednostrannému zvýšení ceny zájezdu, způsob výpočtu 

tohoto zvýšení musí být ve smlouvě přesně stanoven. Takový postup je možný pouze 

v situaci, kdy došlo ke zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných hmot, plateb s dopravou 

spojených, jako jsou letištní a přístavní poplatky nebo došlo-li k navýšení směnného kurzu 

české koruny, z něhož se při stanovení ceny zájezdu vycházelo, o víc než 10 %116. Jiné 

důvody nelze oprávněně uplatnit. Cestovní kancelář je navíc povinna tyto změny oznámit 

zákazníkovi písemně nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak jí právo na zaplacení 

rozdílu v jeho ceně nevznikne.   

     Cestovní kancelář je oprávněna změnit podmínky zájezdu před jeho zahájením a navrhnout 

změnu cestovní smlouvy, jsou-li pro to objektivní důvody. Za těchto okolností má zákazník 

právo změnu akceptovat nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy ale musí být 

výslovné, pokud tak totiž zákazník ve lhůtě ne kratší než 5 dnů neučiní, má se za to, že se 

změnou cestovní smlouvy souhlasí117. 

     Stane-li se, že se zákazník nemůže zájezdu zúčastnit, může písemně cestovní kanceláři 

oznámit, že místo něj pojede jiná osoba, uvedená v oznámení. Tato osoba se stává novým 

zákazníkem dnem, kterým je oznámení doručeno. Nový zákazník musí v oznámení souhlasit 

                                                 
114 Hulva, T. Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. Praha: ASPI. 2006, s. 200 
115 § 852b odst. 1 a 2 ObčZ 
116 § 852c ObčZ 
117 § 852e ObčZ 
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s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní i nový zákazník poté solidárně odpovídají za 

zaplacení kupní ceny zájezdu a uhrazení nákladů, které vznikly cestovní kanceláři 

v souvislosti se změnou osoby zákazníka118. 

     Spotřebitel i cestovní kancelář mohou od smlouvy ze zákona odstoupit před zahájením 

zájezdu. Zatímco spotřebitel tak může učinit bez jakéhokoliv důvodu, cestovní kancelář je 

limitována pouze důvodem zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem. 

Z požadavku písemné formy stanovené pro cestovní smlouvy vyplývá, že i odstoupení od ní 

musí být provedeno písemně. Odstoupí-li zákazník od smlouvy pro její změnu nebo cestovní 

kancelář z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo na poskytnutí 

jiného, kvalitativně srovnatelného, zájezdu, je-li to ze strany cestovní kanceláře 

uskutečnitelné. Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem 

jeho zahájení, vzniká jí povinnost zaplatit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % ceny  zájezdu. 

Tím není vyloučeno právo zákazníka požadovat náhradu jemu vzniklé škody. Cestovní 

kancelář má možnost zprostit se odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu pouze 

ve dvou případech. Prokáže-li, že důvodem zrušení zájezdu byla neodvratitelná událost, které 

nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež na ní lze rozumně požadovat. 

Druhým důvodem je skutečnost, že realizace zájezdu byla podmíněna určitým minimálním 

počtem zákazníků, kterého se do stanovené lhůty nepodařilo dosáhnout119.  

     Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí mu cestovní kancelář vrátit vše, co od něj 

obdržela na úhradu ceny zájezdu. Odstupuje-li spotřebitel od smlouvy z jiného důvodu, než je 

porušení povinnosti cestovní kanceláře, nebo odstoupí-li od smlouvy cestovní kancelář 

z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, musí zákazník zaplatit cestovní kanceláři odstupné 

stanovené v cestovní smlouvě. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy 

porušení povinnosti cestovní kanceláře nebo neuzavření nové smlouvy po návrhu cestovní 

kanceláře na její změnu, povinnost zákazníka hradit odstupné nevzniká120. 

     Odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti se cestovní kancelář 

může zprostit, prokáže-li, že škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu 

poskytovaných v rámci zájezdu a že škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která 

není s poskytováním zájezdu spojena, anebo neodvratitelnou událostí, které nebylo možné 

zabránit ani při vynaložení veškerého požadovatelného úsilí121. V posledních dvou 

                                                 
118 § 852 f ObčZ 
119 § 852g ObčZ 
120 § 852h ObčZ 
121 § 852j ObčZ 
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jmenovaných případech je přesto cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi 

v nesnázích rychlou pomoc122. 

     Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků, které pro ni vyplývají 

z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní 

kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu. Spotřebitel tak 

může zájezd reklamovat, pokud cestovní kancelář nesplní své povinnosti z cestovní smlouvy 

nebo ze zákona řádně a včas, např. pokud podmínky rekreace neodpovídají skutečnostem 

popsaným v katalogu cestovní kanceláře. Pro reklamaci stanoví občanský zákoník prekluzivní 

lhůtu tří měsíců od skončení zájezdu, nebo ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, nedošlo-li 

k jeho uskutečnění. Tato lhůta je zachována i když zákazník uplatnit řádně a včas své právo u 

cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která zájezd pouze zprostředkovávala123.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 § 852k ObčZ 
123 § 852i ObčZ  
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7. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 
 

     Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je případem speciální odpovědnosti za 

škodu a představuje další z pilířů ochrany spotřebitele. Úprava tohoto typu odpovědnosti  je 

obsažena v samostatném zákoně, a to zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku (dále jen ZOŠV). Ten je implementací směrnice Rady 

85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

odpovědnosti za vadné výrobky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES. Účelem je zabezpečit odškodnění poškozených, kteří utrpěli škodu na zdraví, 

životě nebo majetku v důsledku vadného výrobku. Tato úprava se tedy použije, dojde-li k 

úrazu, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci spotřebitele, než je vadný výrobek. Škoda musí 

ale převyšovat částku 500 EUR, protože zákonodárce ne zcela přesně přeložil čl. 9 směrnice a 

v § 6a stanovil, že výrobce je povinen nahradit škodu na věci, ze kterou odpovídá, pouze 

v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným 

Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna.  

     Výrobkem se dle § 3 ZOŠV rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena 

nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. 

Výrobkem jsou také součásti a příslušenství věci movité či nemovité. Za výrobek je třeba 

pokládat např. i elektrickou energii. Za vadný se výrobek považuje tehdy, jestliže z hlediska 

bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které od něj lze oprávněně očekávat. Zejména 

pak s ohledem na jeho prezentaci včetně poskytnutých informací, předpokládaný účel, ke 

kterému má sloužit a dobu, kdy byl uveden na trh.  

     ZOŠV upravuje ve srovnání s obecnou odpovědností za škodu podle § 420 ObčZ 

podmínky odpovědnosti přísněji. Na druhé straně však může dojít k situaci, že faktické 

okolnosti případu nejsou přímo podřaditelné pod úpravu ZOŠV. Pokud ale všechny 

předpoklady speciálního zákona splněny jsou, pak má spotřebitel podle § 10 odst. 2 ZOŠV124 

právo volby postupovat podle tohoto zákona nebo podle občanského zákoníku. Vybere-li si 

pro postup ZOŠV, pak musí prokázat pouze vznik škody, existenci vady a příčinnou 

souvislost mezi nimi. Odpovědnost za škodu je zde konstruována jako objektivní bez ohledu a 

zavinění. Jestliže zvolí občanský zákoník, ponese důkazní břemeno ohledně prokázání vzniku 

škody, její výše a především zavinění výrobce. Proto bude pro poškozeného výhodnější 

v případě škody na zdraví či na životě nebo v případě značné majetkové škody na věci tam, 

                                                 
124 § 10 odst. 2 ZOŠV: Poškozený může podle své volby uplatnit právo na náhradu škody buď podle obecné 
úpravy odpovědnosti za škodu, nebo vůči výrobci podle tohoto zákona. 
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kde by bylo obtížné prokázat zavinění odpovědného subjektu nebo, za předpokladu, že již 

uběhly 3 roky od vzniku škody neboli objektivní promlčecí lhůta pro přiznání nároku na 

náhradu škody, jeho úmyslné zavinění, použít speciální úpravu ZOŠV. Poškozený ale musí 

počítat s tím, že náhrada škody na věci bude snížena o 500 EUR oproti skutečně vzniklé 

škodě. V ostatních situacích je účelnější uplatnit nárok na náhradu škody podle § 420 ObčZ, 

kdy poškozený při unesení důkazního břemene získá náhradu škody v celkové výši125.   

     Výrobce se může odpovědnosti zprostit, prokáže-li existenci některého z liberačních 

důvodů taxativně vymezených v § 5 ZOŠV. Mezi ně patří fakt, že výrobce výrobek neuvedl 

na trh anebo lze důvodně předpokládat, že vada výrobku, která způsobila škodu, neexistovala 

v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, nebo nastala později. Výrobce se může jako 

důvodů vylučujících odpovědnost dovolávat také skutečnosti, že výrobek nevyrobil pro prodej 

nebo jinou formu použití pro podnikatelské účely ani že výrobek nebyl vyroben nebo jím 

šířen v rámci podnikatelské činnosti, že vada výrobku je důsledkem plnění ustanovení 

právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, anebo že stav vědeckých a technických 

znalostí v době uvedení výrobku na trh neumožnil zjistit jeho vadu. Vyvinění je namístě také 

tehdy, způsobil-li vznik škody sám poškozený nebo osoba, ze kterou je odpovědný anebo 

byla-li vada způsobena návodem výrobku nebo jeho konstrukcí, při níž byla do výrobku 

zapracována součást výrobce.  

     Odpovědnost podle ZOŠV není omezena pouze na výrobce. Za škodu odpovídá také každá 

osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo 

jiného způsobu užití. Odpovědným subjektem je také ten, kdo na výrobku uvede své jméno, 

ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak. Jestliže není možné určit výrobce konečného 

výrobku nebo jeho součásti, ani osobu, která by na výrobku uvedla své jméno či jiný 

rozlišovací znak, lze nárokovat způsobenou škodu u dodavatele. Ten má možnost se vyhnout 

uplatnění spotřebitelových nároků pouze za předpokladu, že sdělí do jednoho měsíce od 

uplatnění odpovědnosti identitu výrobce nebo dovozce vadného výrobku126. 

     Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku výslovně zakazuje výrobci 

omezit nebo vyloučit jednostranným prohlášením či dohodou povinnost nahradit způsobenou 

škodu. Takové ujednání by bylo od počátku neplatné127. 

     Právo na náhradu škody se promlčí v subjektivní lhůtě tří let ode dne, kdy se poškozený o 

škodě, vadě výrobku a totožnosti výrobce dozvěděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 

                                                 
125 Viz: Hulva, T. Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. Praha: ASPI. 2006, s. 86 an. 
126 § 2 ZOŠV 
127 §8 ZOŠV 
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mohl dozvědět. Nejpozději lze nároky na náhradu škody uplatnit v prekluzivní lhůtě deseti let 

ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný výrobek, jež škodu způsobil. Nestane-li se tak, 

spotřebitelova práva zanikají, neuplatnil-li je již v této době u soudu128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 § 9 a 9a ZOŠV 
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8. Revize spotřebitelského acquis 
      

     Již v únoru 2007 předložila Komise ES veřejnosti a ostatním institucím ES Zelenou knihu 

o přezkumu spotřebitelského acquis, který byl zahájen v roce 2004. V ní sumarizovala 

dosavadní stav spotřebitelského acquis. Spotřebitelské acquis netvoří všechny směrnice 

zaměřené na ochranu spotřebitele. Původně mělo jít o přezkum osmi směrnic (směrnice 

85/577/EHS, směrnice 90/314/EHS, směrnice 93/13/EHS, směrnice 94/47/ES, směrnice 

97/7/ES, směrnice 98/6/ES, směrnice 98/27/ES a směrnice 1999/44/ES), nakonec došlo 

k revizi pouhých čtyř z nich. Nejdůležitější problémy byly vytyčeny už Akčním plánem 

z roku 2003. Mezi nimi byly jmenovány zejména tyto: 

 

� Používání abstraktních právních pojmů ve směrnicích, které buď nebyly vymezeny, 

nebo jsou vymezeny příliš obecně. 

� Oblasti, ve kterých použití směrnice nevyřeší problémy v praxi. 

� Rozdíly mezi vnitrostátními prováděcími zákony vyplývající z použití minimální 

harmonizace ve směrnicích o ochraně spotřebitele. 

� Nejednotnost v právních předpisech týkajících se smluvního práva129. 

 

     Cílem revize je v souladu s principy Better Regulation zjednodušit vybrané předpisy 

komunitární spotřebitelské legislativy a podpořit a usnadnit přeshraniční obchodní vztahy. 

Toho lze dosáhnout mimo jiné právě tím, že podniky se budou moci pohybovat v 

předvídatelném právním prostředí s jednoduchými pravidly, což by vedlo ke snižování jejich 

nákladů130. Smyslem přezkumu obecně je dosažení stavu, kdy nebude důležité, ve kterém 

členském státě sídlí dodavatel a ve kterém se nachází spotřebitel, poněvadž základní práva 

spotřebitele, standard jeho ochrany bude stejný ve všech členských státech. Spotřebitel tak 

bude moci využívat pouze obecné znalosti o vnitrostátní ochraně spotřebitele a úspěšně 

postupovat v souladu s nimi i v přeshraničních právních vztazích. 

     Dne 8.10.2008 zveřejnila Evropská komise první znění návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o právech spotřebitelů, které je výsledkem revize spotřebitelského 

acquis. Návrh, na rozdíl od Zelené knihy, která počítala s revizí osmi směrnic, reviduje tyto 4 

směrnice a slučuje je do jediného horizontálního právního předpisu: 

                                                 
129Selucká, M. Přezkum a revize spotřebitelského acquis In Fiala, J., Hurdík, J., Selucká, M. Současné aktuální 
otázky spotřebitelského práva. Brno: MU, Acta Universitatis Brunensis, 2008, s. 12 an. 
130 Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis, publikováno na http://www.mpo.cz/dokument35469.html  
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• Směrnici 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto 

zboží 

• Směrnici 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku 

• Směrnici 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

• Směrnici 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory. 

      

     Směrnice, které byly předmětem přezkumu, obsahují ustanovení o minimální harmonizaci 

spočívající v tom, že členské státy mohou ponechat v platnosti nebo přijmout přísnější 

pravidla na ochranu spotřebitele. Toho bylo státy často využíváno a vedlo to nevyhnutelně 

také ke značné roztříštěnosti regulačního rámce v celém Společenství. Důsledkem této 

roztříštěnosti na vnitřním trhu je nízká důvěra spotřebitele v přeshraniční nákupy, na druhé 

straně i nechuť podniků prodávat spotřebitelům v zahraničí s ohledem na náklady, které jim 

v důsledku nutnosti zajistit soulad pro všechny kupující vznikají. To má dopad na 

spotřebitele, který je tak ochuzen o výhody vnitřního trhu spočívajících ve větším výběru a 

lepších cenách. Cílem návrhu směrnice o právech spotřebitelů je tak přispět k lepšímu 

fungování spotřebitelského vnitřního trhu tím, že se posílí důvěra spotřebitele ve vnitřní trh a 

podpoří ochota podniků zabývat se přeshraničním obchodem. Prostředky zvolené k dosažení 

stanoveného cíle jsou především omezení roztříštěnosti, zpřísnění regulačního rámce a 

poskytnutí vysoké společné úrovně ochrany pro spotřebitele s příslušnými informacemi o 

jejich právech a možnostech jejich uplatnění131.  

     Aby vytyčené cíle bylo vůbec možné  realizovat, došlo k opuštění dosavadní koncepce 

minimální harmonizace a k obratu k harmonizaci úplné a cílené. Její uplatnění znamená, že 

členské státy již nebudou moci ponechat v platnosti nebo přijmout ustanovení odlišná od těch, 

která jsou obsažená ve směrnici. Návrh směrnice tak sjednocuje hlavní aspekty smluvního 

práva týkajícího se spotřebitelů se současným dopadem na vnitřní trh a zavádí jediný soubor 

pravidel umožňující obchodníkům prodávat své zboží spotřebitelům ve všech členských 

státech stejným způsobem jako ve své zemi. 

     Oblast působnosti návrhu se omezuje na pravidla na ochranu spotřebitele v případě 

uzavírání smluv mezi obchodníky a spotřebiteli a harmonizuje všechny aspekty, které musí 

obchodníci brát v úvahu při formulování svých standardních smluvních podmínek. Návrh 

                                                 
131 Důvodová zpráva k návrhu směrnice o právech spotřebitelů, přístupná na 
http://www.mpo.cz/dokument52420.html 
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nové směrnice tak přestavuje výrazné zjednodušení spotřebitelského acquis a jeho přijetím 

dojde ke zrušení oněch revidovaných 4 stále platných směrnic. 

     Obsahem návrhu jsou společné definice doposud nejednotně chápaných pojmů, zejména 

definice spotřebitele132 a dodavatele133 (kapitola 1), penzum informací, jež jsou prodávající 

povinni poskytnout před uzavřením jakékoliv spotřebitelské smlouvy (kapitola 2), právo 

odstoupit od smlouvy134 a specifické požadavky na informace stanovené pouze pro smlouvy 

uzavřené na dálku a mimo obchodní prostory (kapitola 3). Nově zavádí návrh pravidlo, podle 

kterého se na spotřebitele přesouvá riziko za ztrátu nebo zničení věci, až když získá zboží do 

fyzického držení. Naopak v platnosti je ponechána dvouletou lhůtu pro odpovědnost 

prodávajícího za zakoupené zboží, pokud je v rozporu s uzavřenou smlouvou (kapitola 4). 

Pátá kapitola se týká nepřiměřených smluvních podmínek, které nebyly sjednány 

individuálně135. Pro účely právní jistoty obsahuje směrnice seznam podmínek, které jsou 

považovány za nepřiměřené za všech okolností a seznam podmínek, které jsou považovány za 

nepřiměřené, neprokáže-li obchodník opak. Oba seznamy jsou platné ve všech členských 

státech a nelze je měnit na národní úrovni136. 

Návrh by měl být projednán v Radě Evropské unie ještě během českého předsednictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 1) čl. 2 Kapitoly 1: Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato 
směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. 
133 2) čl. 2 Kapitoly 1: Obchodníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo nebo 
povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení. 
134 Ponechána je 14ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Obchodník je povinen vrátit 
spotřebitelem poskytnuté platby do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, spotřebitel má pouze 14ti denní lhůtu ode 
dne sdělení o odstoupení od smlouvy pro vrácení zakoupeného zboží obchodníkovi. 
135 Nepřiměřené podmínky jsou takové podmínky, které způsobují významnou nerovnováhu mezi právy a 
povinnostmi spotřebitelů a právy a povinnostmi obchodníků a nejsou pro spotřebitele závazné. 
136 Důvodová zpráva k návrhu směrnice o právech spotřebitelů, přístupná na 
http://www.mpo.cz/dokument52420.html 
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9. Ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku 
 

     V rámci rekodifikačního procesu občanského práva, který v současné době probíhá, 

vyvstává otázka zapracování a umístění spotřebitelského práva v jeho rámci. Původně se 

předpokládalo, že spotřebitelské právo bude upraveno ve speciálním zákoně, vzhledem k jeho 

dynamice a jeho charakteru souboru výjimek vůči obecnému konceptu celého projektu 

nového občanského zákoníku137. V červnu 2008 byl návrh zákoníku rozeslán do 

připomínkových řízení. Na jejich základě bylo nakonec rozhodnuto, že do návrhu 

spotřebitelské smlouvy začleněny budou. V lednu 2009 předložilo ministerstvo spravedlnosti 

vládě k dalšímu projednání návrh občanského zákoníku spolu s návrhem zákona o 

obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. 

     Návrh občanského zákoníku se dotýká ochrany spotřebitele v mnoha ustanoveních. 

Konkrétně se jedná o § 387, který vymezuje pojem spotřebitele v souladu s platnými 

evropskými směrnicemi (zejména s ohledem na směrnici 93/13/EHS o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě 

smluv uzavřených mimo obchodní prostory, 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv 

uzavíraných na dálku). Dalším důvodem zařazení definice právě do části první (Obecná část), 

hlavy II., dílu 4, je skutečnost, že jde o párový pojem k pojmu podnikatel138, kterému jsou 

věnována ustanovení následujícího dílu. Platný občanský zákoník vymezuje spotřebitele tak, 

že jím může být fyzická i právnická osoba139, takové pojetí je ale v rozporu s judikaturou 

Evropského soudního dvora, který v případu C 541 542/99 Cape and Idealservice MN RE 

vyložil pojem spotřebitele tak, že jím může být pouze osoba přirozená a v některých dalších 

případech zhodnotil přísnější ochranu spotřebitele jako nesprávné provedení směrnice 

narušující vnitřní trh Evropských společenství. V souladu se současnými nadnárodními trendy 

a komunitární úpravou vychází návrh občanského zákoníku z koncepce, podle níž je 

spotřebitelem140 člověk jako osoba fyzická, přirozená, která s podnikatelem uzavírá smlouvu 

nebo s ním jedná mimo rámec podnikatelské činnosti. Právnickým osobám, které nepodnikají 

                                                 
137 V původním znění viz: Hurdík, J. Úvodní slovo In Fiala, J., Hurdík, J., Selucká, M. Současné aktuální otázky 
spotřebitelského práva. Brno: MU, Acta Universitatis Brunensis, 2008, s. 8 
138 § 388 odst. 2 návrhu ObčZ: Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, 
která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele. 
139 § 52 odst. 3 ObčZ: Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní 
nebo jiné podnikatelské činnosti. 
140 § 387 návrhu ObčZ: Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná 
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 
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nebo se ocitnou v postavení slabší smluvní strany je ochrana poskytována podle obecných 

ustanovení, nikoliv podle zvláštní úpravy ochrany spotřebitele141.  

     Také do ustanovení nazvaných „Smlouvy uzavírané adhezním způsobem“142 (§ 1622 – 

1625: díl 3, hlava I., část čtvrtá) byla promítnuta ochrana slabší smluvní strany. Při uzavíraní 

tohoto druhu smluv (nejde o samostatný smluvní typ, slovo „adhezní“ se vztahuje ke způsobu 

uzavíraní smlouvy, nikoli ke smlouvě samotné) dochází nezřídka k tomu, že silnější strana 

vnutí slabší straně smluvní podmínky výhodné pouze pro ni a na druhou stranu nevýhodné 

pro slabší stranu. Praxe v souvislosti s tím řeší nesnadné problémy a proto byla do návrhu 

zapracována poprvé také podrobnější úprava těchto smluv. 

     Díl 4, hlavy I., části čtvrté ( Relativní majetková práva) je pojmenován „Zvláštní 

ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem“ (§ 1634 – 1672). Důvodem je odlišení 

od smluvních typů upravených v zákoníku, mezi které spotřebitelské smlouvy nepatří. Protože 

se ale označení „spotřebitelské smlouvy“ již vžilo, zavádí ho návrh jako legislativní zkratku, 

nikoliv jako právní pojem.  

     Úprava ochrany spotřebitele zde vychází z platného zákoníku, jehož znění v oblasti 

spotřebitelských smluv bylo od novely 367/2000 Sb. postupně zpřesňováno a doplňováno. 

Návrh nového občanského zákoníku tak doplňuje právní pravidla, která nebyla do českého 

práva při provádění směrnic řádně zapracována. Poskytuje přehlednější systematické 

uspořádání právních pravidel o ochraně spotřebitele, jejich přesnější a srozumitelnější 

vyjádření a reflektuje problémy, které se v souvislosti s dosavadní úpravou vyskytly 

v praxi143. Návrh stanovuje obecný princip, podle kterého se použije výklad pro spotřebitele 

příznivější, lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem144. Ustanovení o ochraně 

spotřebitele mají donucující povahu. Proto se nepřihlíží k ujednáním odchylujícím se od 

ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele a to i v případě, kdy se spotřebitel vzdá 

zvláštního práva, jež mu zákon poskytuje145. 

     Návrh upravuje „uzavírání smluv distančním způsobem“ (oddíl 2), zde je nově upravena 

otázka nabytí vlastnického práva k nevyžádanému plnění dodanému spotřebiteli bez 

                                                 
141 Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku, dostupná na http://obcanskyzakonik.justice.cz 
142 § 1622 odst. 1 návrhu ObčZ: Ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro každou 
smlouvu, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší 
strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. 
                 odst. 2: Použije-li se k uzavření smlouvy se slabší stranou smluvní formulář užívaný v obchodním 
styku nebo jiný podobný prostředek, má se za to, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem. 
143 Tamtéž. 
144 § 1635 odst. 2 návrhu ObčZ 
145 § 1636 návrhu ObčZ 
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objednávky, kdy se na spotřebitele hledí jako na oprávněného držitele146. Oddíl 3 pojednává o 

smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory. Zde je vyřešen sporný bod ohledně 

sjednávání návštěvy podnikatele. Spotřebitel tak napříště nemá možnost od smlouvy uzavřené 

mimo obchodní prostory podnikatele odstoupit, sjednal-li si návštěvu podnikatele výslovně za 

účelem objednávky za předpokladu, že věděl nebo mohl vědět, že druhá strana jedná jako 

podnikatel147. Smlouvy o užívání budovy nebo její části na časová úsek upravuje oddíl 4. Ten 

definuje timesharingovou smlouvu148 bez ohledu na novou směrnici 2008/122/ES, která 

požaduje pro trvání smlouvy období delší než jeden rok, nikoliv dosavadní a v návrhu 

navrhované tři roky. Tuto změnu bude třeba ještě zohlednit.  

     Ochranu spotřebitele zajišťují také některá nová ustanovení stanovená v úpravě 

jednotlivých smluvních typů. Například dualismus kupní smlouvy (stejně tak smlouvy o dílo) 

upravené v občanském i obchodním zákoníku bude nově nahrazen jedinou úpravou (oddíl 2, 

díl 1, hlava II., část čtvrtá). Ta si vzala za základ právě úpravu obchodní kupní smlouvy. 

Nalezneme zde také ustanovení o prodeji v obchodě (§ 1958 – 1974), která mají význam pro 

spotřebitelské právo. I zde prodávající odpovídá kupujícímu, že je věc při převzetí ve shodě 

s kupní smlouvou, zejména že nemá vady149. Práva z vadného plnění v případě spotřebního 

zboží je kupující oprávněn uplatnit nově ve lhůtě 24 měsíců od převzetí150, na rozdíl od 

původních šesti. 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 §  1648 návrhu ObčZ: Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, 
hledí se na spotřebitele jako na oprávněného držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet 
ani ho o tom vyrozumět. 
147 § 1663 návrhu ObčZ 
148 § 1665 návrhu ObčZ: Ustanovení tohoto oddílu se použíjí na každou spotřebitelskou smlouvu, ve které se 
ujedná právo spotřebitele užívat budovu nebo její část k bydlení nebo ubytování na jeden či více určených či 
určitelných časových úseků během roku v případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než tři roky. 
149 § 1961 odst. 1 návrhu ObčZ 
150 § 1965 odst. 1 návrhu ObčZ 
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Závěr 
 

      Dynamičnost oblasti vyložené právní úpravy doprovází snaha přizpůsobit instituty 

spotřebitelského práva neustále se měnícím podmínkám a zároveň prohlubovat ochranu 

poskytovanou spotřebiteli. Byť se náhled na spotřebitele jako člověka v současné době 

změnil, od představy neinformované, nekritické a důvěřivé oběti nepoctivých obchodníků až 

k dnešnímu chápání spotřebitele jako asertivního a samostatného individua orientujícího se 

v současné informační společnosti a vyhledávajícího poznatky o zboží z vlastní iniciativy, je 

ochrana spotřebitele současným trendem soukromého práva.  

     Dle mého mínění je ochrana spotřebitele co do kvality právních předpisů na uspokojivé 

úrovni. Do budoucna již není třeba výrazně prohlubovat ochranná ustanovení, aby se 

pomyslná rovnováha mezi spotřebitelem a dodavatelem nakonec nevychýlila na 

stranu dominance spotřebitelova postavení. Postačí důraz na prosazování platných právních 

předpisů.   

     Problémem je ale značná roztříštěnost právní úpravy a z toho pramenící její nepřehlednost 

pro laického uživatele. Tento nedostatek snad bude odstraněn jednodušším a systematičtějším 

uspořádáním nástrojů spotřebitelského práva v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva 

a přijetí nového občanského zákoníku.  

     Nepříjemným faktem je stále nízká informovanost spotřebitelů o jejich právech a 

povinnostech vyúsťující v neschopnost spotřebitele prosazovat nároky, jež mu náleží, a 

s úspěchem je namítat protřelému obchodníkovi. Proto je třeba zajistit spotřebiteli snadný a 

efektivní přístup k informacím, do této oblasti by tedy měly soustředit svou snahu nejrůznější 

spotřebitelská sdružení. 

     Podstatné úsilí je třeba vyvinout zejména v oblasti vymahatelnosti práv spotřebitelů. Lidé 

o svých právech už ledasco vědí, ale v zájmu ekonomičnosti jsou nuceni se smířit s křivdou a 

nechat se ošidit. Jasným argumentem je totiž hodnota sporu a kvůli tisícikoruně není většina 

spotřebitelů ochotna podstupovat složitý a finančně náročný soudní proces s nejistým 

výsledkem. Tak si ale obchodníci uvědomující si tento fakt přicházejí v součtu na nemalé 

nepoctivé zisky. Veřejnoprávní ochrana poskytovaná spotřebiteli sice představuje jeden 

z efektivních prostředků proti podvodnému podnikateli, ale spotřebiteli ve svém důsledku 

ztracené peníze nevrátí.  

     Právní normy regulující ochranu spotřebitele prošly pouze krátkým vývojem 

poznamenaným snahou zákonodárce čerpat při konstrukci jednotlivých institutů  především 

z rozvinutějších zahraničních úprav. V povědomí společnosti se určité z nich neprosadily a 
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nejsou tak v praxi téměř využívány. Výklad některých takto převzatých institutů činí 

v kontextu s českou právní úpravou nemalé problémy podpořené stále neexistující 

judikaturou, která by je odstranila. 

     Závěrem je třeba poukázat na to, že i přes stále trvající obtíže, se kterými se právní úprava 

i praxe ochrany spotřebitele potýká, dochází k neustálému pokroku na straně povědomí 

spotřebitelů o jejich právech, i na straně obchodníků vědomých si svých povinností, kterým je 

třeba dostát. Doufejme, že  míra dobrovolného uspokojení spotřebitelových oprávněných 

nároků podnikatelem se bude nadále zvyšovat. 
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ObčZ:       zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ:     zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZOOS:      zákon  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších               

                  předpisů 

ZOŠV:      zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,     

                  ve znění pozdějších předpisů  
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Resumé 
 

     This thesis is dedicated to the consumer protection. My reason for the choice of this topic 

was following. A field of consumer protection is being continually developed. It is 

complicated for a layman to be well informed about all his rights and duties not only because 

the Czech legal regulation suffers from a immense fragmentation. Moreover, the 

implementation of EC directives ( as a source of many provisions protecting a consumer in 

the Civil Code) into our legal system was carried out with considerable imperfections and 

without links to existing institutes in private law.  

     The aim of my article was to outline crucial provisions of consumer law with an accent on 

consumer protection in private law and to point out some mistakes caused by too general 

definitions of key notions. Furthermore, I tried to sum up the valid legal regulation and to 

compare it to european directives.  

     This article is divided into 9 independent chapters. 

 

     Chapter 1 provides a brief view on the historical developement of the legal regulation of 

consumer protection. 

 

     Chapter 2 defines basic notions important for consumer law, such as consumer, supplier 

and consumer protection. 

 

     Chapter 3 covers the sources of the legal regulation of consumer protection including both  

Czech and European legislation. 

 

     Chapter 4 focuses on a clarification of the notion of consumer contracts in general. 

 

     Chapter 5 deals with particular kinds of consumer contracts (namely distance contracts, 

contracts negotiated away from business premises, contracts relating to the purchase of the 

right to use immovable properties on a timeshare basis) regulated in the Civil Code  which I 

tried to compare to the wording in EU directives.  Finally I mention also the regulation of 

unfair terms in consumer contracts. 

 

     Chapter 6 discusses selected types of contract which a consumer enters most often. 

Specifically contract of purchase, contract for work and travel contract.  
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     Chapter 7 deals with the liability for a damage caused by a defective product. 

 

     Chapter 8 brings a look at results of the review of the consumer acquis and at the new 

proposal for a directive on consumer rights. 

     

      Chapter 9 concentrates on the recent proposal for the new Civil Code with respect to 

consumer protection. 



 79 

Klíčová slova / Key words: 
 

 

Ochrana spotřebitele / Consumer protection 

Spotřebitelské smlouvy /  Consumer contracts 

Timesharing/ Timesharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


