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Úvod 
 
 Tato diplomová práce si neklade za cíl přinést vyčerpávající popis a rozbor právních 

norem upravujících ochranu spotřebitele v soukromém právu. Takovýto rozbor by ostatně 

nutně musel výrazně překročit standardní rozsah diplomové práce. V této práci se tedy 

zaměřím na analýzu nejpoužívanějších pojmů a institutů spotřebitelských vztahů a na vybrané 

aspekty ochrany spotřebitele, u nichž existují a vznikají aplikační problémy. 

 Současnou podobu ochrany spotřebitele čekají v následujících letech rozsáhlé změny 

v souvislosti jednak s dlouhodobě připravovanou rekodifikací občanského práva hmotného, a 

dále kvůli postupně probíhající revizi evropského komunitárního práva regulujícího vztahy 

mezi spotřebiteli a dodavateli. Mezi největší problémy právních norem, jejichž úkolem je 

vyvažovat nerovné postavení mezi stranami spotřebitelských vztahů, patří zejména jejich 

nejednotnost a nesystematičnost, na úrovni komunitárního acquis je to pak dále i značná 

fragmentárnost sekundárního práva. Tento stav má svůj původ v několika objektivních 

okolnostech: nutnosti zákonodárce reagovat na rychle se měnící a vyvíjející faktickou podobu 

prodeje zboží a poskytování služeb například v souvislosti s rozvojem internetu a 

elektronického nakupování a provádění plateb. S tím souvisí i rychle se zvyšující počet 

přeshraničních drobných obchodů, u nichž na jedné straně stojí spotřebitel jako koncový 

zákazník; v českém právním řádu je zároveň příčinou výše popsaných nedokonalostí právní 

úpravy historická potřeba urychleně uvést náš právní řád do souladu s požadavky 

komunitárních norem s ohledem na přistoupení České republiky k Evropské unii. To bylo 

prováděno bez výraznější snahy o systematičnost a vnitřní logiku, jelikož bylo tvolené řešení 

už tehdy považováno za krátkodobé, jež bude nahrazeno novým občanským zákoníkem. 

 Ochrana spotřebitele obsahuje právní normy a pravidla, která jsou každodenně 

používány nejen právníky, ale především a v drtivé většině laiky – ať už spotřebiteli na straně 

jedné či obchodníky a dodavateli na straně druhé. Tato okolnost klade na zákonodárce 

zvýšené nároky na to, aby právní regulace spotřebitelských vztahů byla pokud možno co 

nejvíce jednoznačná, snadno pochopitelná a tedy i co nejlépe uplatnitelná a vynutitelná. To 

mimo jiné znamená, že ochrana spotřebitele by měla co nejméně vyžadovat „dotváření“ 

soudní judikaturou, kterou laická veřejnost dosud neumí efektivně vyhledávat a používat, 

zároveň si ale musí zachovat dostatečnou obecnost a právní abstraktnost a neuchýlit se 

k přehnané kasuističnosti, která znamená zvýšené riziko mezer v právu a časté potřeby 
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novelizace kvůli dynamice faktického vývoje vztahů mezi subjekty spotřebitelských právních 

vztahů. 

 První část této diplomové práce se zabývá obecně pojmem ochrana spotřebitele, druhá 

se dále zaměřuje na prameny právní úpravy ochrany spotřebitele v soukromém právu. Třetí 

část analyzuje základní subjekty spotřebitelského vztahu – spotřebitele a dodavatele. 

V dalších kapitolách je rozebírána úprava spotřebitelské smlouvy a jejích jednotlivých druhů, 

projevy ochrany spotřebitele ve vybraných nejpoužívanějších smluvních typech a s tím 

spojená specifická práva a povinnosti smluvních stran. Na závěr přináší exkurz o aktuálním 

vývoji ochrany spotřebitele v acquis communitaire a srovnání norem chránících spotřebitele v 

navržené podobě nového občanského zákoníku oproti současnému legislativnímu stavu. Tato 

práce si klade za cíl přispět k probíhající diskuzi o rekodifikačních změnách ochrany 

spotřebitele v českém právním řádu a přinést podněty a návrhy na zkvalitnění 

spotřebitelského práva a jeho jednodušší aplikaci de lege ferenda. 

 Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2011. 

1. Pojem ochrana spotřebitele 
 
 Ochranu spotřebitele je možné definovat a vnímat jako systematickou činnost 

zákonodárce, jejímž cílem je posilování pozice spotřebitele na trhu a vyrovnávání jeho 

fakticky nerovného postavení vůči prodávajícím. Přesnější by zřejmě bylo hovořit o 

systematické činnosti normotvůrce, jelikož ochrana spotřebitele je do značné míry realizována 

nejen zákony a legislativou na úrovni Evropské unie, ale současně i vysokým počtem 

podzákonných norem či norem technické povahy, které stanovují minimální kvalitativní a 

bezpečnostní standardy výrobků či služeb určených primárně spotřebitelům jakožto 

koncovým uživatelům. Právní regulace vztahu mezi spotřebiteli na straně jedné a 

prodávajícími (dodavateli) na straně druhé se v historii ukázala jako nezbytná, neboť 

spotřebitelé obvykle nedisponují a z povahy věci ani disponovat nemohou stejným 

informačním zázemím o výrobcích jako jejich výrobci a prodejci1. Tento nepoměr se ochrana 

spotřebitele pokouší vyrovnávat tím, že 1) stanovuje minimální standardy, které musí 

prodávané zboží splňovat, 2) ukládá prodávajícím širokou informační povinnost vůči 

spotřebiteli, aby ten měl možnost získat o výrobcích a službách dostatečné množství údajů, na 

jejichž základě může posoudit jejich kvality a kvalifikovaně se rozhodnout, zda si je koupí 

nebo objedná či nikoliv, a současně zakazuje uvádění informací klamavých a úmyslně 

                                                 
1 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 9. 
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zavádějících, 3) dodržování všech těchto povinností je předmětem dohledu orgánů veřejné 

správy, a 4)  pro případ nesplnění těchto povinností umožňuje spotřebiteli domáhat se nápravy 

či odstoupit od smlouvy (soukromoprávní ochrana spotřebitele), resp. prodávajícího za jejich 

neplnění postihnout sankcí (veřejnoprávní ochrana spotřebitele)2. 

 Moderní právo ochrany spotřebitele tím, že chrání „nezkušeného“ spotřebitele 

stanovováním minimální úrovně kvality a bezpečnosti zboží, funguje zároveň ve společnosti 

jako nepostradatelný prvek v předcházení škodám na zdraví (životě), majetku i životním 

prostředí a má tedy výraznou prevenční funkci ve smyslu § 415 OZ. 

1.1 Právo ochrany spotřebitele 
 
 Právo ochrany spotřebitele je v současné době již nepochybně možno označit za 

relativně samostatné právní odvětví, které obsahuje a kombinuje instituty práva soukromého a 

veřejného3. Jedná se o souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy související 

s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv4. 

 Jak bylo naznačeno výše, je možné ochranu spotřebitele rozdělit na soukromoprávní 

ochranu a veřejnoprávní ochranu. V řadě případů dochází k prolínání mezi veřejným a 

soukromým právem a není možné jednoznačně určit, do kterého z nich konkrétní ustanovení 

či normu podřadit. O normách, které mají blíže k právu soukromému, pojednává tato 

diplomová práce, o normách veřejnoprávních následuje krátký exkurz, odůvodněný tím, že 

pochopení soukromoprávní ochrany spotřebitele není možné bez elementárního povědomí o 

podobě a úloze ochrany spotřebitele v právu veřejném. 

1.2 Veřejnoprávní ochrana spotřebitele 
  
 Veřejnoprávní ochrana spotřebitele obsahuje především veškeré normy, které 

stanovují požadavky na bezpečnost, zdravotní a hygienickou nezávadnost a nejnižší 

garantovanou kvalitu výrobků a služeb, jejichž splnění je podmínkou pro to, aby takový 

výrobek či služba mohly být uváděny na trh a nabízeny spotřebitelům. Dále upravuje 

podmínky podnikání ve vztahu ke spotřebitelům, definuje orgány pověřené dozorem a 

kontrolou na úseku ochrany spotřebitele a jejich úkoly. Do veřejnoprávní ochrany spotřebitele 

spadá i vymezení skutkových podstat správních deliktů a trestných činů poškozujících zájmy 

                                                 
2 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 417 a násl. 
3 Tamtéž, s. 416. 
4 Hulva, Tomáš. Ochrana spotřebitele. ASPI: 2005, s. 44. 
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spotřebitelů a ukládání sankcí za ně5. V neposlední řadě je úkolem veřejnoprávní ochrany 

popsat postavení a úkoly sdružení a dalších právnických osob majících za cíl zvyšování 

úrovně ochrany spotřebitele. 

 V právním řádu České republiky lze veřejnoprávní ochranu spotřebitele nalézt 

zejména v těchto právních předpisech: 

� zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

� zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

� zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č.  64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů6. 

 Výše uvedený výčet nelze považovat rozhodně za vyčerpávající, jelikož by bylo 

možné jej doplnit o desítky zákonů a podzákonných právních norem regulujících kvalitu 

konkrétních výrobků a služeb (např. léčiva, výrobky obsahující líh, paliva, obaly atd.). 

2. Prameny právní úpravy ochrany spotřebitele v soukromém 
právu 
 
 Prameny práva ochrany spotřebitele v soukromém právu je možno nalézt jak ve 

vnitrostátních právních předpisech, tak i v normách evropského práva, jejichž závaznost na 

území ČR vyplývá od 1.5.2004 z členství České republiky v Evropské unii. 

2.1 Vnitrostátní prameny v právním řádu ČR 
 

Ve vnitrostátních pramenech soukromého práva je ochrana spotřebitele upravena 

zejména na úrovni zákonů. Jednoznačně nejvýznamnějším předpisem pro ochranu 
                                                 
5 Tamtéž, s. 45. 
6 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 14. 
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spotřebitele z pohledu soukromého práva je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V občanském zákoníku je ochrana spotřebitele soustředěna do několika oddělených 

míst, přičemž právě toto nekoncepční „rozmístění“ vzájemně souvisejících ustanovení je 

častým předmětem kritiky. Historicky bylo způsobeno zapracováváním evropského práva 

v rámci přípravy našeho právního řádu na vstup do Evropské unie, kdy zákonodárce namísto 

systematické revize spotřebitelského práva zvolil cestu postupného zaplňování mezer 

v paragrafech, které vznikly novelizacemi po r. 1989. Odstranění tohoto nežádoucího stavu a 

logické uspořádání spotřebitelských norem v občanském zákoníku je jedním z hlavních úkolů, 

s kterým se z pohledu ochrany spotřebitele musí vypořádat tvůrci nového občanského 

zákoníku. 

Ochrana spotřebitele je především soustředěna v hlavě páté části první občanského 

zákoníku, tj. v §§ 52 – 71 OZ, pojednávajících o spotřebitelských smlouvách. Tato hlava je 

uvozena § 51a, doplněným zákonem č. 56/2006 Sb., který byl ovšem vložen legislativním 

nedopatřením již před hlavu pátou (tedy do hlavy čtvrté), čímž se jeho text, který hovoří o 

„zapracování příslušných předpisů Evropských společenství a úpravě ochrany spotřebitele ve 

spotřebitelských smlouvách a povinnostech při jejich uzavírání v této hlavě“ stal poněkud 

zmatečným7. Samotná koncepce spotřebitelských smluv byla do občanského zákoníku 

zavedena novelou provedenou zákonem č. 367/2000 Sb. Společně s dalšími novelizacemi 

hlavy páté provedenými zákony č. 135/2002 Sb., 480/2004 Sb. a již zmíněným zákonem č. 

56/2006 Sb. tak došlo k implementaci šesti nejvýznamnějších směrnic Evropských 

společenství upravujících ochranu spotřebitele na úrovni komunitárního práva. Většina 

ustanovení upravujících spotřebitelské smlouvy přináší modifikace a doplnění pro zde 

uvedené specifické způsoby uzavírání spotřebitelských smluv, které je nutno aplikovat při 

sjednávání smluv dle jednotlivých smluvních typů (obvykle půjde o kupní smlouvu a smlouvu 

o dílo, ale vyloučeny nejsou ani jiné smluvní typy včetně smlouvy inominátní) vždy, když 

bude taková smlouva uzavírána mezi spotřebitelem a dodavatelem. Oněmi zvláštními způsoby 

uzavírání smluv jsou uzavírání smluv na dálku (tzv. distanční smlouvy) a uzavírání smluv 

mimo provozovnu. V páté hlavě je zároveň obsažena úprava nového druhu smlouvy 

vytvořeného na úrovni evropského práva - „timesharingu“, tj. smlouvy, ve které se sjednává 

dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. 

                                                 
7 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 420. 
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Druhým nejpodstatnějším místem v občanském zákoníku je z pohledu ochrany 

spotřebitele čtvrtý oddíl v hlavě druhé osmé části občanského zákoníku nazvaný Zvláštní 

ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Tato ustanovení obsažená v § 612 až § 627 OZ jednak 

doplňují obecnou úpravu kupní smlouvy v §§ 588 až 610 OZ o nová práva a povinnosti 

kupujících i prodávajících, zároveň má však povahu speciálního předpisu, tedy fakticky 

vylučuje některá z těchto obecných ustanovení pro případ spotřebitelského právního vztahu 

z aplikace. Pokud jde o otázky upravené ve čtvrtém oddílu odlišně od obecného režimu kupní 

smlouvy (tj. mimo režim vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli), má proto přednost tato 

zvláštní úprava před úpravou obecnou8. 

Kromě výše uvedených  ustanovení, které se použijí výhradně u smluv uzavřených 

mezi spotřebiteli a dodavateli), se na spotřebitelské vztahy samozřejmě aplikují i další 

ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení o právních úkonech (hlava čtvrtá části 

první, §§ 34 – 51 OZ), obecná ustanovení závazkového práva (§ 488 až § 587 OZ), jakož i 

ustanovení o jednotlivých smluvních typech upravených v části osmé občanského zákoníku. 

Soukromoprávní ochrana spotřebitele není ovšem upravena jen v občanském 

zákoníku, ale i v některých dalších právních předpisech. Mezi nejvýznamnější patří tyto: 

� některá ustanovení mající soukromoprávní povahu v zákoně č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

� zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění 

pozdějších předpisů, 

� zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, 

� zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

� zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zde se jedná 

především o úpravu tzv. absolutních obchodů, tj. smluvních typů, které podléhají 

režimu obchodního zákoníku bez ohledu na to, že je smlouva uzavírána mezi 

spotřebitelem a dodavatelem, jak jsou definováni v § 52 občanského zákoníku)9. 

Podrobněji je o úpravě jednotlivých smluvních typů ve vztahu k spotřebiteli pojednáno 

v části šesté této diplomové práce. 

                                                 
8 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1596 a násl. 
9 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 48 a násl. 
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2.2 Komunitární právo 
 

Evropské komunitární právo se stalo součástí českého právního řádu dnem přistoupení 

České republiky k Evropské unii dnem 1.5.2004. Již několik let před tímto datem začaly 

právní akty orgánů ES ovlivňovat podobu českých vnitrostátních pramenů práva. Velká část 

existujících českých zákonů, které prosazovaly ochranu spotřebitele, prošla v procesu 

postupné harmonizace práva a přípravy na přistoupení ČR k ES zásadními novelizacemi. 

Ačkoliv ochrana spotřebitele nepatřila při vzniku a v prvních letech existence 

Evropských společenství mezi politiky, které by byly důsledněji a koncepčně prosazovány, od 

70. let 20. století se začala postupně dostávat stále více do popředí zájmu. Základním 

dokumentem, který poprvé definoval ochranu spotřebitele jako nutnou prioritu evropské 

politiky, se stal „Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační politice“ 

(1974), vypracovaný jako reakce na pařížský summit konaný roku 1972. Deficit v ochraně 

spotřebitele a výrazné rozdíly mezi její úrovní a dosaženými standardy v jednotlivých 

členských státech byly označeny jako překážky pro přeshraniční obchod a 

fungování vnitřního trhu. Dalším krokem bylo v r. 1981 přijetí rezoluce Rady, jež měla 

vymezit cíle a úkoly pro zlepšení úrovně ochrany spotřebitele v ES („Council Resolution of 

19 May 1981 on a second programme of the European Economic Community for a consumer 

protection and information policy“). Od 17. února 1986, kdy došlo k přijetí Jednotného 

evropského aktu, je pojem spotřebitel součástí primárního práva ES (čl. 100a, nynější čl. 95 

Smlouvy o založení ES). Od 1. listopadu 1993, tedy ode dne nabytí účinnosti Maastrichtské 

smlouvy, se stala ochrana spotřebitele samostatnou politikou ES10. 

Ochrana spotřebitele je nyní pevně zakotvena v primárním i sekundárním právu ES a 

patří mezi nejvíce diskutovaná a rozvíjená témata na úrovni Evropské unie. 

2.2.1  Primární právo  
 

Primární právo Evropských společenství je tvořeno zejména zakládajícími smlouvami 

Společenství a smlouvami, které je mění a doplňují. Tyto smlouvy jsou právním základem 

ES, konstituují jednotlivé orgány ES a zakotvují mechanismus tvorby práva sekundárního. 

Zároveň vymezují základní principy, politiky a cíle fungování Společenství. Jedná se o právní 

akty vytvářené přímo samotnými členskými státy. 

Do primárního práva patří tyto dokumenty11: 

                                                 
10 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 3 a násl. 
11 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 35. 
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� 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, 

� Maastrichtská smlouva o Evropské unii z roku 1992, 

� Amsterdamská smlouva o revizi Maastrichtské smlouvy o Evropské unii z roku 1997, 

� Smlouva z Nice z roku 2000, 

� Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. 

Význam pro ochranu spotřebitele v jednotlivých státech mohou mít i smlouvy o 

přistoupení nových členských států, především s ohledem na dojednané výjimky a přechodná 

období. V případě České republiky se jedná o Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi 

Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na 

straně druhé. 

Ohniskem ochrany spotřebitele v primárním právu je v současné době článek 153 

(dříve čl. 129a) Smlouvy o založení Evropských společenství, který tvoří Hlavu XIV.  Tento 

článek vymezuje opatření na ochranu spotřebitele12. Čl. 153 ve svém prvním odstavci stanoví, 

že „Na podporu zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá 

Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, stejně jako k 

podpoře jejich práva na informace, osvětu a sdružování se k ochraně svých zájmů.“ 

Podle odst. 2 je třeba požadavky na ochranu spotřebitele respektovat i při tvorbě a 

provádění jiných politik a činností Společenství. Není tedy možné odůvodnit zhoršení 

postavení spotřebitele prosazováním politik, které mohou mít vůči ochraně spotřebitele 

protichůdné zájmy. 

Společenství přispívá k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím13: 

a) opatření přijatých podle článku 95 v souvislosti s dovršováním vnitřního trhu; 

b) opatření, která podporují, doplňují a monitorují politiku členských států. 

Členským státům nemůže být podle čl. 153 odst. 5 Smlouvy o založení ES bráněno 

v zachování nebo zavádění i přísnějších ochranných opatření. Takováto opatření musí však 

být slučitelná se Smlouvou o založení ES a musí být notifikovány Evropské komisi. 

 

                                                 
12 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 36. 
13 Čl. 153 odst. 3  Smlouvy o založení ES. 
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2.2.2  Sekundární právo 
 

Sekundárním právem ES se rozumí legislativní akty, které jsou tvořeny jednotlivými 

orgány společenství v rozsahu kompetence jim svěřené primárním právem. Je tvořeno 

směrnicemi, nařízeními, rozhodnutími, doporučeními a stanovisky. 

Směrnice je právním aktem Společenství, který je adresován jednotlivým členským 

státům a nemá přímou závaznost pro jednotlivce. Směrnice předepisuje členským státům jen 

výsledek, kterého má být dosaženo, zatímco metody a jejich formy k dosažení takového cíle 

jsou ponechány na rozhodnutí státům. Teprve zákon či jiný normativní akt, kterým je 

směrnice transponována do vnitrostátního právního řádu, je závazný nejen pro stát, ale i 

vnitrostátní subjekty v něm vymezené. Tímto postupem dochází ke sbližování (tzv. 

harmonizaci) právních řádů jednotlivých států a v případě ochrany spotřebitele taktéž 

k prosazování určitého minimálního standardu ochrany. K provedení směrnice je vždy v jejím 

textu stanovena lhůta, do které musí k implementaci do vnitrostátního právního řádu dojít. 

Pokud není směrnice transponována řádně a včas, může se jednotlivec vůči členskému státu, 

který směrnici ve stanovené lhůtě neimplementoval, domáhat přímého účinku takové 

směrnice. Hovoří se o tzv. přímém vertikálním účinku směrnice. Není však možné, aby se 

přímého účinku vůbec či nedostatečně provedené směrnice domáhal jednotlivec proti jinému 

jednotlivci ani stát vůči svým občanům. 

Nařízení je naopak závazným aktem normativní povahy, který obsahuje pravidla 

závazná jak na úrovni Společenství, tak na úrovni jednotlivých členských států. Zavazuje tedy 

přímo sám o sobě jak členské státy, tak i jednotlivce – fyzické a právnické osoby. 

Rozhodnutí jsou obvykle individuálním aktem bez obecné normativní povahy. Jsou 

jimi nejčastěji zavázány jen stát či státy, kterým jsou výslovně určeny. Mohou být adresovány 

i jiným subjektům včetně  jednotlivce. 

Doporučení a stanoviska jsou právně nezávazná, nejsou tedy právními akty. Mají jen 

ryze pomocnou roli, působí jen autoritou svého tvůrce a kvalitou argumentace, jejich 

nedodržení není ale nijak sankcionováno14. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti ochrany spotřebitele nedochází zatím v širším měřítku 

v rámci Evropské unie k naprosté unifikaci právních norem (která ostatně není ani s ohledem 

na odlišnosti v občanském právu a jeho kodexech v jednotlivých členských státech možná), 

ale jen k vzájemné harmonizaci, je nejčastěji využívaným nástrojem směrnice. Mezi 

                                                 
14 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006. 
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směrnice, které v Evropské unii prosazují a zvyšují ochranu spotřebitele, patří zejména 

následující15: 

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

spotřebitelských smlouvách, 

� 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 ze dne 6. října 1997, kterou se 

mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací 

reklamu, 

� 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 ochrany 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 ze dne 3. prosince 2001 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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 

                                                 
15 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 4 a násl. 
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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, 

98/27/ES 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 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o 

smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, 

� 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. 

Za nejvýznamnější směrnice je třeba považovat ty, které výrazně pozměnily podobu 

občanského zákoníku. Hlava pátá pojednávající o spotřebitelských smlouvách byla do 

občanského zákoníku vložena změnovým zákonem č. 367/2000 Sb., který implementoval do 

českého právního řádu směrnice Rady 85/577/EHS, 93/13/EHS a směrnici Evropského 

Parlamentu a Rady 97/7/ES. Novelizací provedenou zákonem č. 135/2002 Sb. došlo 

k doplnění občanského zákoníku o smlouvu o užívání budovy nebo její části na časový úsek 

(time-sharing), tedy o dnes již zrušenou směrnici 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 2000/31/ES byla 

provedena zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ten 

rozšířil úpravu spotřebitelských smluv o práva a povinnosti při využití elektronického 

obchodování. Předposlední směrnicí implementovanou do občanského zákoníku v souvislosti 

s ochranou spotřebitele je směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/65/ES. Tu promítl 

zákon č. 56/2006 Sb. a na jeho základě došlo k vložení paragrafů regulujících smlouvy o 
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finančních službách uzavíraných na dálku. Nejnověji byla do občanského zákoníku provedena 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES, která nahradila výše uvedenou 

směrnici Evropského Parlamentu a Rady 94/47/ES, a to změnovým zákonem č. 28/2011 Sb. 

s účinností od 23. února 201116.  

Nařízení jsou u ochrany spotřebitele využívána jen sporadicky a spíše pro úpravu ryze 

dílčích a fragmentárních problémů, kdy typicky určují klauzule, které musí být povinně 

součástí smluv uzavřených se spotřebiteli, nebo ukládají dodavatelům určité povinné chování 

vůči spotřebiteli. Příkladem může být Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 

1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů. Dalším oblastí, 

kde se uplatní nařízení, jsou otázky spolupráce mezi jednotlivými státy a jejich orgány na 

daném úseku. V případě ochrany spotřebitele jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 

pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti 

ochrany spotřebitele“). 

3. Vymezení subjektů ochrany spotřebitele 
 

Klíčovými pojmy pro celé odvětví spotřebitelského práva jsou subjekty 

spotřebitelského právního vztahu – spotřebitel a dodavatel. Právě naplnění jejich definičních 

znaků na obou stranách závazkového vztahu je nezbytnou podmínkou, aby se jednalo o vztah 

spotřebitelský, na který se vztahují zvláštní ustanovení mající za cíl spotřebitele chránit a 

vyrovnávat jeho slabší pozici v porovnání s dodavatelem. 

3.1 Spotřebitel 

3.1.1  Vymezení spotřebitele v českém právním řádu  
 

Vymezení pojmu spotřebitel v českém právním řádu doznalo v roce 2010 

přelomových změn provedených s účinností od 1. srpna 2010 zákonem č. 155/2010 Sb., 

kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní 

zátěže podnikatelů, ze dne 21. května 2010. Tento zákon změnil po dlouhá léta zažité definice 

spotřebitele jak v občanském zákoníku (obecná definice platná pro celý právní řád, pokud 

daný právní předpis nemá vlastní speciální vymezení spotřebitele), tak i v zákonu o ochraně 

spotřebitele (zvláštní definice platná jen pro účel tohoto zákona). 

                                                 
16 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 38 a násl. 
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Dle § 52 odst. 3 OZ ve znění účinném do 31.7.2010 se za spotřebitele považovala 

„osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti“. Toto pojetí spotřebitele tedy zahrnovalo jak osoby fyzické, tak i 

osoby právnické. Česká právní úprava byla tedy přísnější než implementované směrnice, které 

za spotřebitele považují výhradně osobu fyzickou. Jakkoliv jsou směrnice považovány za 

garanta minimální úrovně ochrany, které nijak neomezují právo členských států přistoupit k 

úpravě přísnější, nesmí využitím takového práva dojít k vybočení z účelu směrnice či ke 

konfliktu s jinými komunitárními politikami a zájmy. A právě v souvislosti s rozšířením 

pojmu spotřebitel i na právnické osoby dospěl Evropský soudní dvůr opakovaně k závěru, že 

takto pro dodavatele přísné definování spotřebitele je již v rozporu s právem Evropských 

společenství. Argumentoval přitom zejména tím, že natolik rozšířené vnímání spotřebitele 

může klást překážky pro fungování vnitřního trhu17. 

I česká odborná veřejnost široké pojetí spotřebitele v občanském zákoníku považovala 

za problematické a volala po jeho uvedení do souladu s evropskými směrnicemi18. K tomu 

došlo výše zmíněným zákonem č. 155/2010 Sb., jenž  spotřebitele v § 52 odst. 3 OZ nově 

definoval jako „fyzickou osobu, která při uzavření a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání“. Jak je patrné, zákonodárce i po změně setrval u negativního vymezení spotřebitele 

v občanském zákoníku, tedy stále je obecná definice charakterizována tím, v jakém postavení 

se osoba nesmí nacházet, aby ji bylo možno považovat za spotřebitele. Kromě zúžení jen na 

osoby fyzické došlo k doplnění definice i o nemožnost jednat v rámci samostatného výkonu 

podnikání. Tím došlo k zdůraznění požadavku zákonodárce, aby spotřebitel byl vždy 

neprofesionál, který je ve vztahu vůči dodavateli ve faktické nevýhodě. Byly tak vyslyšeny 

argumenty dodavatelů a prodejců, kteří oprávněně kritizovali dosavadní stav s tím, že nemají 

velmi často možnost ze své pozice posoudit, zda právnická osoba jedná v rámci své obchodní 

či podnikatelské činnosti či nikoliv. Novelizací došlo k příklonění k názoru, že i 

nepodnikatelská právnická osoba má obvykle dostatečné prostředky či aparát k tomu, aby 

vystupovala vůči dodavateli jako profesionál, a není nutné vyrovnávat její pozici ochranou 

určenou spotřebiteli. Tento názor plně odpovídá současné evropské legislativě i judikatuře. 

U fyzických osob nicméně tento problém trvá i nadále. Prodejce není schopen 

rozpoznat, zda fyzická osoba, která například kupuje zboží, nevystupuje jako spotřebitel jen 

                                                 
17 Např. rozhodnutí ESD C-154/00 ve věci Komise proti Řecku ze dne 25. dubna 2002. 
18 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 430 a násl. 
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ryze formálně, přičemž ve skutečnosti má od počátku v úmyslu toto zboží využívat výhradně 

či převážně pro podnikatelské účely19. Pro posouzení takové osoby jako spotřebitele je ovšem 

rozhodující právě tento skutečný účel jeho jednání. Jelikož je podnikatel jen v dosti omezené 

míře schopen určit pravý účel jednání, je zřejmě správné, pokud podřídí např. kupní smlouvu 

fyzické osoby – podnikatele, která si nechá na fakturu vyplnit své identifikační číslo nebo 

zaslat zboží na adresu své provozovny, režimu nespotřebitele, byť by bylo zcela určeno pro 

soukromé účely nesouvisející s obchodní či podnikatelskou činností. V takovéto situaci by 

právo mělo chránit dobrou víru dodavatele, ačkoliv se jedná o konečnou spotřebu  pro osobní 

využití, a jako podnikatel vystupuje osoba jen formálně. 

Pojem spotřebitel je velmi často směšován a zaměňován s pojmem nepodnikatel. 

Takové nazírání na spotřebitele je ovšem chybné. I fyzická osoba mající podnikatelské 

oprávnění vystupuje ve vztahu vůči dodavatelům zcela běžně jako spotřebitel, pokud 

v souladu s definicí v občanském zákoníku v daném okamžiku obstarává zboží či služby pro 

svoje osobní potřeby a potřeby své rodiny. Naopak nepodnikatele není možné automaticky 

považovat za spotřebitele. Příkladem může být neoprávněný podnikatel dle § 3a ObchZ, který 

jedná, byť neoprávněně, v rámci své obchodní činnosti, nebo zaměstnanec podnikatele, který 

sice nejedná při pořizování zboží a služeb pro svého zaměstnavatele v rámci své obchodní či 

podnikatelské činnosti, ale chybí zde osobní a konečná spotřeba jako další nezbytný znak 

jednání spotřebitele20. 

Občanský zákoník od novelizace provedené zákonem č. 56/2006 Sb. s účinností od 8. 

března 2006 obsahuje ovšem v § 54a odst. 4 i zvláštní definici spotřebitele určenou jen pro 

účely smluv o finančních službách na dálku. Zde je spotřebitel vymezen jako „fyzická osoba, 

která při uzavírání a plnění smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nejedná 

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti“. Tato speciální definice se vzhledem 

k výše popsaným změnám stala od 1.8.2010 fakticky nadbytečnou. Jelikož se pojem 

spotřebitel v § 52 odst. 3 OZ neomezuje jen na občanský zákoník, je navíc vzhledem 

k novému generálnímu vymezení spotřebitele zvláštní definice v § 54 odst. 4 OZ ve své 

podstatě vlastně rozšiřující, jelikož nezakazuje spotřebiteli jednat v rámci samostatného 

výkonu svého povolání. 

Obdobně jako v § 52 odst. 3 OZ je spotřebitel vymezen i v zákoně č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, jehož § 3 písm. a) definuje spotřebitele jako 

                                                 
19 Tamtéž, s. 431. 
20 Tamtéž, s. 431. 
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„fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání“. 

Nejvýznamnější speciální vymezení spotřebitele je obsaženo v § 2 odst. 1 písm. a) 

zákona o ochraně spotřebitele. I toto ustanovení prošlo novelizací zákonem č. 155/2010 Sb. 

Původní definice spotřebitele dle OchSpotř účinná do 31.7.2010 považovala pro účely tohoto 

zákona za spotřebitele „fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá 

služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami“. Tato definice 

tedy spočívala na pozitivním vymezení pojmu, přičemž se ne zcela překrývala s občanským 

zákoníkem. Zároveň přiznávala postavení spotřebitele právnickým osobám výslovně. 

Podnikatel, který nakupoval zboží či služby nikoliv pro podnikání, ale jen v souvislosti 

s podnikatelskou či obchodní činností, se dle občanského zákoníku za spotřebitele 

nepovažoval, ochrana a práva plynoucí ze zákona o ochraně spotřebitele mu ovšem plně 

náležely. Taková dvojkolejná úprava byla matoucí a přinášela časté spory. 

Novelizované znění od 1.8.2010 tedy zcela správně sjednotilo vymezení spotřebitele 

s občanským zákoníkem jen jako fyzické osoby a současně byla použita negativní definice 

v zásadě shodná s § 52 odst. 3 OZ. V současné době je tedy dle OchSpotř spotřebitelem  

„fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu povolání“. Oproti vymezení v občanském zákoníku vypadla z nejasných důvodů jen 

nemožnost jednat v rámci obchodní činnosti. Jelikož ne každá obchodní činnost musí být 

nutně i činností podnikatelskou (navzdory tomu, že definice v občanském zákoníku to 

nasvědčuje formulací „v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti“), drobný rozdíl mezi 

definicemi spotřebitele v OZ a OchSpotř i nadále přetrvává. 

3.1.2 Vymezení spotřebitele v evropském právu 
 

Na rozdíl od českého vnitrostátního práva postrádá právo ES generální definici 

spotřebitele zcela. Veškerá vymezení pojmu spotřebitel, která můžeme najít v evropských 

směrnicích, definují spotřebitele vždy jen pro účely konkrétní směrnice. Nejednotnost a 

vzájemné odlišnosti mezi vymezeními spotřebitele v jednotlivých směrnicích tak jen zvyšují 

obtížnost jejich transpozice do národních právních řádů, obzvláště má-li dojít obdobně jako 

v případě českého občanského zákoníku k promítnutí hned několika směrnic zároveň21. 

Níže jsou uvedeny zásadní definice spotřebitele v platné evropské legislativě. 

                                                 
21 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 47 a násl. 
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Směrnice Rady 85/577/EHS považuje za spotřebitele „jakoukoliv fyzickou osobu, 

která v transakcích spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který 

nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání“. 

Směrnice Rady 93/13/EHS považuje za spotřebitele „fyzickou osobu, která ve 

smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely, které nespadají do rámce její 

obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání“. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES definuje spotřebitele jako 

„jakoukoliv fyzickou osobu, která ve smlouvách v oblasti působnosti této směrnice jedná za 

účelem, který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání“. 

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES je spotřebitelem „fyzická osoba, 

která kupuje výrobek pro účely nespadající do její obchodní nebo pracovní činnosti“. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES vymezuje spotřebitele jako 

„fyzickou osobu, která ve smlouvách spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za 

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

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES je spotřebitel vymezen jako 

„každá fyzická osoba, která jedná za účelem nespadajícím do její profesní či obchodní 

činnosti“. 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/EHS se spotřebitelem rozumí 

„jakákoliv fyzická osoba, která ve smlouvách uzavřených na dálku jedná pro účely ležící 

mimo její obchodní, podnikatelské nebo profesní zaměření“. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES definuje spotřebitele jako 

„fyzickou osobu, která při operacích, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem 

nesouvisejícím s její živností, podnikáním nebo povoláním“. 

Nejnověji směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES považuje za 

spotřebitele „fyzickou osobu, jež jedná za účelem, který nespadá do oblasti její obchodní, 

podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti“. 

Jak je patrné z uvedeného výčtu, je společným znakem všech definic to, že se za 

spotřebitele považuje pouze osoba fyzická. Ostatní znaky se mezi jednotlivými směrnicemi 

odlišují, byť vždy vedou ke stejnému cíli – určit jako spotřebitele výhradně „neprofesionála“, 

tedy jako osobu nejednající v daném případě v rámci svých podnikatelských či obchodních 

aktivit. 
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3.2 Dodavatel 

3.2.1 Vymezení dodavatele v českém právním řádu 
 

Dodavatel stojí na druhé straně spotřebitelského závazkového vztahu. I on je stejně 

jako spotřebitel nezbytnou podmínkou toho, aby závazkový vztah vzniklý např. z kupní 

smlouvy byl vztahem spotřebitelským, jehož obsah a práva a povinnosti stran se řídí zákonem 

o ochraně spotřebitele, a aby se na tuto smlouvu povinně aplikovala ustanovení o 

spotřebitelských smlouvách v části první hlavě páté občanského zákoníku. 

Pojem dodavatel nedoznal na rozdíl od spotřebitele v minulém roce změny ve svém 

vymezení. Dle § 52 odst. 2 OZ je dodavatelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 

jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelskou činností se zde 

patrně rozumí podnikání tak, jak je definováno v § 2 odst. 1 ObchZ22. Za podnikatelskou 

činnost je tedy nutné považovat soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikateli podle 

obchodního zákoníku jsou pak osoby zapsané do obchodního rejstříku, osoby podnikající na 

základě živnostenského oprávnění, osoby podnikající na základě jiného než živnostenského 

oprávnění a osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do příslušné evidence 

podle zvláštního předpisu. 

V případě dodavatele je pro posouzení podnikatelské činnosti rozhodující materiální 

hledisko, nikoliv hledisko formální23. Proto i osoba, která podniká neoprávněně ve smyslu § 

3a odst. 1 ObchZ se bude pro účely spotřebitelských vztahů považovat za dodavatele. 

Takovýto výklad je v souladu s citovaným ustanovením o neoprávněném podnikání, podle 

nějž povaha právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikání nebo že 

nemá oprávnění k podnikání. Stejné výkladové pravidlo zakotvuje i zákon o ochraně 

spotřebitele. Ten v § 27 stanovuje, že povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo 

dodavatelů mají i osoby, které provozují tyto činnosti bez příslušného oprávnění. 

Zatímco v případě spotřebitele je používaná terminologie konstantní v občanském 

zákoníku i jednotlivých zvláštních předpisech a liší se jen používané legální definice, namísto 

pojmu dodavatel jsou ve zvláštních předpisech užívána i jiná označení, jako např. prodávající, 

dovozce, poskytovatel, věřitel apod. Všechny níže vyjmenované definice mají společné vždy 

to, že na opačné straně než je spotřebitel může ve smluvním vztahu být jak osoba fyzická, tak 

                                                 
22 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 41. 
23 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 429. 
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i osoba právnická. Vymezení dodavatele v § 52 odst. 2 OZ má stejně jako v případě 

spotřebitele  povahu generální definice, všechna ostatní vymezení je nutno považovat za 

speciální platná jen pro účely daného zákona či jeho části24. 

Zákon o ochraně spotřebitele definuje v § 2 na opačné straně spotřebitelského vztahu 

než je spotřebitel hned několik různých subjektů. Prvním je prodávající, jímž se rozumí 

podnikatel, který spotřebiteli  prodává výrobky nebo poskytuje služby. Druhým pojmem je 

výrobce, za nějž se považuje podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo 

poskytl služby, popř. který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za 

výrobce označil. Dále dovozcem je podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než 

členského státu Evropské unie. Dodavatel pro účely zákona o ochraně spotřebitele je vymezen 

jako každý podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal 

prodávajícímu výrobky. Dodavatel dle OchSpotř je tedy podstatně odlišný pojem než 

dodavatel ve smyslu občanského zákoníku, který se překrývá spíše s osobou prodávajícího, 

jak je definován v OchSpotř.  

Samotný občanský zákoník ve znění zákona č. 28/2011 Sb. definuje namísto označení 

dodavatel pojem poskytovatel v §§ 58 - 71 upravujících timesharing. Poskytovatelem se pro 

účely timesharingové smlouvy rozumí podle § 61 odst. 1 OZ osoba, která jedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo 

v jejím zastoupení. 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. používá pojem věřitel, kterým je 

osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo 

v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

3.2.2 Vymezení dodavatele v evropském právu 
 

Rovněž v evropském právu není pojem dodavatel používán striktně a je velmi často 

pro účely dané směrnice nahrazován jiným označením. Níže jsou uvedeny některé z označení 

a definic dodavatele v evropském právu: 

� Směrnice Rady 85/577/EHS – „Dodavatelem je jakákoliv 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“, 

                                                 
24 Selucká, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 38. 
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� Směrnice Rady 93/13/EHS – „Prodávajícím nebo poskytovatelem je fyzická nebo 

právnická osoba veřejnoprávně nebo soukromoprávně vlastněná, která ve smlouvách, 

na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely související s její obchodní nebo 

výrobní činností nebo povoláním“, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES – „Dodavatelem je jakákoliv 

fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách v oblasti působnosti této směrnice 

jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání“, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES – „Obchodníkem se rozumí fyzická 

nebo právnická osoba, která prodává nebo nabízí k prodeji výrobky spadající do její 

obchodní nebo pracovní činnosti“, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES – „Prodávajícím je každá 

fyzická nebo právnická osoba, která prodává spotřební zboží na základě smlouvy 

v rámci své profesní nebo obchodní činnosti; Výrobcem je výrobce spotřebního zboží, 

dovozce spotřebního zboží na území Společenství nebo každá jiná osoba, která se 

prohlásí za výrobce tím, že na spotřební zboží umístí své jméno, ochrannou známku 

nebo jiné rozlišovací označení, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES – „Poskytovatelem je jakákoliv 

fyzická nebo právnická osoba, veřejnoprávní nebo soukromá, která je v rámci své 

obchodní nebo profesní činnosti smluvním poskytovatelem služeb na základě smluv 

uzavřených na dálku“, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES – „Obchodníkem je fyzická 

nebo právnická osoba, jež jedná za účelem, který lze považovat za provozování jejího 

obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání, a kdokoli, 

kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení“, 

� Směrnice Evropského parlamentu  a Rady 2008/48/ES – „Věřitelem je fyzická nebo 

právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo 

slibuje poskytnout úvěr“, 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES – „Obchodníkem je fyzická 

nebo právnická osoba, jež jedná za účelem, který spadá do oblasti její obchodní, 

podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti, a kdokoli, kdo jedná jménem 

obchodníka nebo v jeho zastoupení“. 

Jak je patrné z tohoto krátkého výčtu, právo ES postrádá generální vymezení 

dodavatele stejně jako v případě spotřebitele. Každá směrnice tento pojem definuje jen pro 

účely vlastního textu, navíc je i pojmenování dodavatele velice proměnlivé podle povahy a 
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předmětu vztahů, na které daná směrnice dopadá25. Tato variabilita je ve většině případů 

zbytečná a vede spíše k obtížím s aplikací evropského práva i jeho transpozicí do národních 

právních řádů. Jakékoliv právo jako celek by mělo být založeno na používání jednoznačných, 

ustálených a odborně správných termínů. V případě termínů týkajících se ochrany spotřebitele 

na úrovni acquis communitaire tato zásada není dodržena. Různá pojmenování se zároveň 

negativně odrážejí i v zákonech, které tyto směrnice implementují. Jednotlivé definice jsou si 

přitom až na výjimky obsahově velice blízké a jejich sloučení do jediné není rozhodně 

nemožné. Tento stav byl již na úrovni Evropské unie podroben rozsáhlé kritice a měl by 

doznat v dohledné době změn, jež jsou nastíněny v části deváté této práce. 

V řadě směrnic je na rozdíl od českého vnitrostátního práva za dodavatele explicitně 

označena i osoba veřejnoprávní či veřejnoprávně vlastněná. V českém právním řádu by ovšem 

takovéto vymezení bylo nadbytečné, jelikož vyplývá z § 18 odst. 2 a § 21 OZ, jakož i z 

velkého množství zvláštních právních předpisů, na jejichž základě jsou tyto veřejnoprávní 

osoby zřízeny či konstituovány. Podstatným rozlišovacím znakem není to, zda je osoba 

vlastněna veřejnoprávně či soukromoprávně, ale zda vztah mezi jí a potenciálním 

spotřebitelem má alespoň částečně soukromoprávní povahu26, tj. primárně zda se řídí 

občanským zákoníkem, byť jen subsidiárně27. 

4. Spotřebitelská smlouva 
 

Jak bylo již dříve uvedeno, ustanovení o spotřebitelských smlouvách byla do 

občanského zákoníku vložena v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Spotřebitelská 

smlouva je legálně vymezena v § 52 odst. 1 OZ. Dle tohoto ustanovení jsou spotřebitelskými 

smlouvami smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními 

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelská smlouva 

dle občanského zákoníku tedy není zvláštním smluvním typem, jakým je např. smlouva 

kupní. Na rozdíl od typových smluv není totiž definována svým obsahem, nýbrž subjekty, 

které smluvní vztah uzavírají28. 

Z definice vyplývá, že v případě, že smluvními stranami jsou spotřebitel a dodavatel, 

je nutné na takovou smlouvu aplikovat nejen ustanovení upravující daný smluvní typ, resp. 

obecná ustanovení závazkového práva, jde-li o smlouvu inominátní, ale zároveň je třeba 

                                                 
25 Tamtéž, s. 35. 
26 Tamtéž, s. 37. 
27 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 429. 
28 Tamtéž, s. 426. 
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vztáhnout na tuto smlouvu i příslušné paragrafy hlavy páté části první občanského zákoníku. 

Tato ustanovení tedy úpravu v části osmé občanského zákoníku a dalších zvláštních zákonech 

doplňují a modifikují. 

Z hlavy pojednávající o spotřebitelských smlouvách se pak vždy na smlouvu mezi 

spotřebitelem a dodavatelem použijí § 55 a § 56 OZ. Dle § 55 OZ se smluvní ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. 

Spotřebitel se ani vlastním projevem vůle nemůže vzdát práv, která mu jsou zákonem 

poskytnuta, ani jiným způsobem zhoršit své postavení. Z toho lze pomocí argumentu a 

contrario dovodit, že dispozitivní ustanovení lze ve smlouvách mezi spotřebiteli a dodavateli 

modifikovat výlučně v neprospěch dodavatele29. § 56 OZ následně zakazuje zahrnovat do 

spotřebitelských smluv ujednání, jež by k újmě spotřebitele způsobovala značnou 

nerovnováhu v právech a povinnostech stran, a dále obsahuje demonstrativní výčet 

takovýchto smluvních ujednání. Dle tohoto výčtu jsou nepřípustná následující ujednání: 

� ujednání, jež vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, 

kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví; 

� ujednání, jež vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za 

vady či odpovědnosti za škodu; 

� ujednání, která stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění 

dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli 

dodavatele; 

� ujednání, která dovolují dodavateli, aby nevydal spotřebiteli jím poskytnuté plnění i 

v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí; 

� ujednání, jež opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného 

důvodu a spotřebitele nikoli; 

� ujednání, jež opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele 

vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby; 

� ujednání, která zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost 

seznámit před uzavřením smlouvy; 

� ujednání, která dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez 

důvodu sjednaného ve smlouvě; 

� ujednání, která stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich plnění, nebo 

dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn 

                                                 
29 Tamtéž, s. 483. 
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od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění 

podstatně překročena; 

� ujednání, jež přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že 

dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly; 

� ujednání, která dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez 

souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění 

pohledávky spotřebitele. 

Podle § 56 odst. 2 OZ jsou výše uvedená ujednání neplatná toliko relativně, tj. 

považují se v souladu s § 40a OZ za platná, pokud se nedovolá spotřebitel jejich neplatnosti. 

Pokud takové ujednání ovlivňuje přímo i další ujednání smlouvy, má spotřebitel právo 

dovolat se neplatnosti celé smlouvy. Právo spotřebitele dovolat se neplatnosti se promlčí 

v souladu s § 101 OZ v obecné tříleté promlčecí lhůtě, jež počíná běžet od okamžiku uzavření 

smlouvy. Výkladem je možné dovodit, že v případě, kdy je takové ujednání zároveň možné 

shledat jako neplatné pro rozpor se zákonem nebo dobrými mravy podle § 39 OZ, bude 

správné jej považovat za neplatné absolutně i ve spotřebitelské smlouvě navzdory dikci § 56 

odst. 2 OZ. Opačný závěr by totiž spotřebitele stavěl do méně výhodné pozice než 

nespotřebitele30.  

Ostatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách se budou aplikovat pouze v případě, 

že se bude jednat o některý ze zvláštních druhů spotřebitelské smlouvy, tj. že bude spolu 

s výše uvedenou podmínkou týkající se smluvních stran splněn kumulativně i některý ze 

specifických způsobů uzavření smlouvy. 

Takovými způsoby jsou uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku 

(§§ 53 až 54d OZ) a uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (§ 57 

OZ). O těchto ustanoveních je blížeji pojednáno v následující části páté. 

Jak je naznačeno výše, z vymezení spotřebitelské smlouvy plyne, že jí může být nejen 

smlouva upravená výslovně v části osmé občanského zákoníku, ale i smlouva upravená mimo 

občanský zákoník. Typickým příkladem může být zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 

úvěru nebo zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Zároveň se úprava spotřebitelských 

smluv vztahuje i na smlouvy nepojmenované, uzavřené podle § 51 OZ, pokud jsou jejich 

stranami spotřebitel a dodavatel. Rovněž na smlouvy, které se řídí obchodním zákoníkem, se 

použije hlava pátá části první občanského zákoníku za podmínky, že jednou ze smluvních 

stran je spotřebitel, bez ohledu na to, jedná-li se o tzv. absolutní obchod nebo došlo 

                                                 
30 Tamtéž, s. 485 a násl. 
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k podřízení režimu obchodního zákoníku dohodou stran. Vyplývá to z § 262 odst. 4 ObchZ, 

který říká, že ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních přepisů 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 podnikatelem. 

Současné znění § 52 odst. 1 OZ bylo do občanského zákoníku vloženo teprve 

zákonem č. 56/2006 Sb., tj. s účinností od 8.3.2006. Do té doby byla spotřebitelská smlouva 

vymezena podstatně úžeji jako „smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy 

upravené v části osmé tohoto zákona, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 

spotřebitel a na druhé straně dodavatel“. Požadavek, aby spotřebitelskou smlouvou byla jen 

pojmenovaná smlouva upravená v části občanského zákoníku pojednávající o závazkovém 

právu, byl značně absurdní a odporoval i směrnicím Evropských společenství, které byly do 

hlavy o spotřebitelských smlouvách promítnuty31. Odporoval i smyslu zmíněného § 262 odst. 

4 ObchZ a nedával odpověď na otázku, jak postupovat v případě smluv, které se občanským 

zákoníkem (včetně části osmé) řídí jen subsidiárně, tj. například u pojistné smlouvy. Právní 

teorie zaujala ohledně § 52 odst. 1 OZ nejednotné názory. 

Část teorie tvrdila, že z použité formulace plyne takřka neomezený velký prostor pro 

vyloučení kogentních ustanovení spotřebitelských smluv dodavatelem v neprospěch 

spotřebitele, jelikož stačí uzavřít smlouvu se spotřebitelem jako smlouvu inominátní, aby se 

hlava pátá části první občanského zákoníku nepoužila32. Dalším názorem bylo, že s ohledem 

na  povinnost chránit spotřebitele je nutné smlouvy neupravené jako smluvní typ v části osmé 

občanského zákoníku stíhat absolutní neplatností pro obcházení zákona či rozpor s dobrými 

mravy podle § 39 OZ33.  V části odborné literatury byl tento důsledek vztáhnut jen na 

smlouvy nepojmenované. Takový závěr by ovšem znemožňoval uzavírání celé řady běžně 

využívaných  smluv se spotřebiteli, a to jak upravených zvláštními zákony (např. pojistná 

smlouvy, smlouva o úvěru či smlouva o převodu jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb.), tak i 

smluv nepojmenovaných (např. leasingová smlouva), a postavení spotřebitele tím fakticky 

spíše zhoršoval. Novelizace obsažená v zákoně č. 56/2006 Sb. tyto diskuze a rozpory 

odstranila. 

                                                 
31 Tamtéž, s. 427 a násl. 
32 Fiala, J. Novela občanského zákoníku po schválení Poslaneckou sněmovnou PČR. Právní zpravodaj č. 8, 
2000, str. 3. 
33 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 183. 
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5. Druhy spotřebitelských smluv 

5.1 Distanční smlouvy 
 

Distanční smlouvy jsou upraveny v § 53, § 53a a § 54 OZ. Tato ustanovení jsou 

provedením směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele 

v případě smluv uzavřených na dálku a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES 

o některých právních aspektech služeb informační povinnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu34. Tyto směrnice mají společně chránit spotřebitele, který si 

objednává zboží a služby prostřednictvím informačních služeb. Zavádějí za tím účelem např. 

specifické informační povinnosti pro dodavatele, regulují způsob použití elektronických 

prostředků a marketingových metod a umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. 

Je nutno podotknout, že směrnice 97/7/ES není dosud provedena v občanském 

zákoníku kompletně. Především chybí implementace čl. 7 odst. 1 této směrnice, který říká, že 

pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, musí dodavatel splnit objednávku nejpozději do 

třiceti dnů ode dne následujícího po dni, v němž spotřebitel zaslal svou objednávku 

dodavateli. Tento nedostatek je již odstraněn v návrhu nového občanského zákoníku v § 1813 

Návrhu. 

Potřeba právní úpravy smluv sjednávaných na dálku je důsledkem rozvoje moderních 

technologií. Ty umožňují uzavírat smlouvy mezi spotřebiteli a dodavateli bez jejich současné 

vzájemné fyzické přítomnosti. Občanský zákoník tyto technologie nazývá prostředky 

komunikace na dálku a § 53 odst. 1 obsahuje jejich demonstrativní výčet. Prostředky 

komunikace na dálku se rozumí např. neadresovaný či adresovaný tisk, typový dopis, reklama 

v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s lidskou obsluhou i automatický volací 

přístroj, rozhlas, videotext, elektronická pošta, fax nebo teleshopping v televizi. Zákon č. 

56/2006 Sb. doplnil tento výčet o dnes zřejmě nejvyužívanější nástroj - veřejnou komunikační 

síť, kterou je myšlen zejména internet. 

Návrhy na uzavření smlouvy činěné prostřednictvím těchto prostředků představují 

odchylku z režimu § 43a OZ, který předpokládá, že návrh na uzavření smlouvy musí být 

určen jedné nebo více určitým osobám. Naopak návrhy provedené prostředky komunikace na 

dálku jsou velice často adresovány neurčitému a v zásadě neomezenému okruhu osob35. 

Pokud umožňují zvolené prostředky rovněž i individuální jednání s konkrétním spotřebitelem, 

                                                 
34 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 438. 
35 Tamtéž, s. 441. 
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mohou být použity jen tehdy, jestliže jejich použití spotřebitel neodmítl. Odmítnutím je 

jednostranný právní úkon spotřebitele adresovaný dodavateli, po jehož obdržení není možné 

odmítnuté prostředky vůči danému spotřebiteli použít. Zákon přitom nestanoví žádnou 

povinnou formu odmítnutí. Ještě přísnější režim platí u automatických telefonních přístrojů 

bez lidské obsluhy, faxu a automatického rozesílání elektronické pošty. Ty je možné totiž 

použít jen s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele. Tato omezení mají chránit 

spotřebitele před obtěžujícími způsoby nabízení zboží či služeb. 

Často zmiňovanou otázkou je, zda se mají aplikovat ustanovení o distančních 

smlouvách na situace, kdy si spotřebitel zboží vyzvedává osobně na prodejně nebo ve skladu. 

Obecně platí, že k aplikaci ustanovení §§ 53 - 54 OZ nestačí jen pouhý fakt, že v průběhu 

negociačního procesu (typicky k ofertě) bylo použito prostředku komunikace na dálku. Je 

nutné, aby pomocí takového prostředku komunikace došlo k uzavření smlouvy. Můžeme 

proto odlišit dvě rozdílné situace. Pokud spotřebitel uzavře smlouvu akceptací návrhu 

smlouvy za využití prostředku komunikace na dálku, je správné aplikovat ustanovení o 

smlouvách uzavíraných na dálku bez ohledu na to, že k převzetí zboží dojde později osobně 

např. v prodejně. Naopak pokud sice k ofertě byl využit prostředek komunikace na dálku, ale 

spotřebitel smlouvu uzavírá až přímo v prodejně, je aplikace právní úpravy distančních smluv 

vyloučena36. Rozhodující je tedy hledisko uzavření smlouvy, nikoliv převzetí věci a s ním 

obvykle spojené nabytí vlastnického práva. 

Dle § 53 odst. 3 OZ musí být při použití prostředků komunikace na dálku obsahem 

návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí spotřebitelské 

smlouvy, jak jsou uvedeny v hlavě páté občanského zákoníku, a podstatných náležitostí 

smlouvy stanovených v části osmé OZ. Veškeré informace musí být poskytnuty spotřebiteli 

určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry. Zakotven je i 

požadavek na ochranu osob, které jsou oproti dodavateli a jeho praktikám ve výrazně slabší 

pozici, zejména nezletilých. Následující odstavec demonstrativně vypočítává informace, které 

musí být spotřebiteli poskytnuty s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy. Jedná se 

zejména o identifikační údaje dodavatele, údaje o příslušném kontrolním orgánu, jestliže 

podléhá činnost dodavatele režimu povolování, název a charakteristiku zboží nebo služeb, 

cenu včetně daní nebo informace, že daně budou přičteny, dobu platnosti nabídky, způsob 

platby, dodání nebo plnění a poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Pokud dodavatel 

tyto informace spotřebiteli řádně neposkytne, nezpůsobuje to neplatnost uzavřené smlouvy, 

                                                 
36 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 80. 
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následkem je jen prodloužení lhůty pro odstoupení pro spotřebitele. Občanský zákoník dále 

požaduje, aby k identifikačním údajům dodavatele a údajům o případném kontrolním orgánu, 

jemuž dodavatelova činnost podléhá, měl spotřebitel možnost trvalého přístupu. Důvodem je, 

že tyto údaje jsou nutné pro komunikaci s dodavatelem. 

Další informace musí být spotřebiteli poskytnuty po uzavření smlouvy při použití 

prostředků komunikace na dálku, nejpozději ale před plněním. Jedná se opět o základní 

identifikační údaje dodavatele, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva 

odstoupit od smlouvy, o službách po prodeji, poskytovaných zárukách a podmínky pro 

zrušení smlouvy, pokud je uzavírána na dobu neurčitou nebo dobu delší než 1 rok. Tentokrát 

ovšem musí dojít k poskytnutí informací písemně, čímž zákonodárce patrně dle textu 

směrnice neměl v úmyslu stanovit písemnou formu právního úkonu ve smyslu § 40 OZ. 

Písemnou podobou se myslí trvanlivé médium, které bude pro spotřebitele kdykoliv dostupné 

a přístupné. 

Jestliže podá spotřebitel objednávku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, 

je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku její obdržení 

potvrdit. Tento požadavek se ovšem nevztahuje na případy, kdy uzavírání smlouvy proběhlo 

výlučně pomocí elektronické pošty nebo obdobné individuální komunikace. Objednávka i 

potvrzení její obdržení se považují za doručené v momentě, kdy jsou přístupné straně, jíž jsou 

určeny. 

U smluv uzavřených pomocí prostředků komunikace na dálku má právo spotřebitel 

odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv 

sankce. Pokud nebyla řádně splněna kterákoliv z výše popsaných informačních povinností, 

činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce. Jestliže ovšem jsou informace předány dodatečně 

v průběhu tříměsíční lhůty, tato končí a počíná běžet lhůta čtrnáctidenní. V § 53 odst. 8 OZ 

jsou taxativně uvedeny výjimky, tj. smlouvy, které sice byly sjednány distančně, ale 

spotřebitel od nich odstoupit nemůže, pokud si to smluvní strany výslovně nesjednají37. Lhůta 

pro odstoupení je lhůtou hmotněprávní, oznámení o odstoupení musí tedy dodavateli být 

                                                 
37 Jedná se např. o smlouvy: 

a) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 
dodavatele,  

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé 
zkáze, opotřebení nebo zastarání,  

c) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,  
d) na dodávku novin, periodik a časopisů,  
e) spočívající ve hře nebo loterii. 
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doručeno do skončení lhůty, pouhé odeslání ve lhůtě nestačí38. Zákazem sankcí se myslí 

jakékoliv poplatky, smluvní pokuty, zákaz porušení obalu apod39. Dodavatel má dle § 53 odst. 

10 OZ právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

Odstoupením dochází v souladu s § 48 odst. 2 OZ ke zrušení smlouvy ex tunc a jeho 

důsledkem je povinnost stran vrátit si poskytnutá plnění z titulu bezdůvodného obohacení. Pro 

vrácení zaplacené finanční částky spotřebiteli je stanovena lhůta nejpozději 30 dnů od 

odstoupení. 

Úprava smluv uzavřených na dálku obsahuje i ustanovení, podle něhož v případě, že 

poskytne dodavatel spotřebiteli plnění bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli 

plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Jedná se o nepříliš zdařilou implementaci čl. 9 směrnice 

97/7/ES. Ten ukládá členským státům přijmout nezbytná opatření ke zproštění spotřebitele 

povinnosti zaplatit cenu v případě nevyžádaného dodání. Úprava v občanském zákoníku sice 

správně respektuje právo spotřebitele takovýto návrh přijmout a smluvní cenu zaplatit, ale 

neřeší vlastnické právo k poskytnutému zboží v případě, že jej spotřebitel nevrátí zpět 

dodavateli, ale začne jej fakticky užívat. V teorii se vyskytly různé názory, od toho, že 

spotřebitel se stává oprávněným držitelem, až po nabytí vlastnického práva na základě 

skutečnosti stanovené zákonem40. K odstranění tohoto nedostatku české právní úpravy má 

dojít v novém občanském zákoníku, jak je podrobněji popsáno v části desáté této práce. 

Novelizací provedenou zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti došlo k vložení nového § 53a, který obsahuje zvláštní povinnosti dodavatele, 

pokud je smlouva uzavírána za použití elektronických prostředků. Především musí být 

součástí návrhu kromě informací dle § 53 OZ i informace o tom, zda je smlouva po uzavření 

dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o technických krocích nutných 

k uzavření smlouvy, jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít a informace o možnosti zjištění a 

opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Spotřebitel musí mít 

dále možnost při použití elektronických prostředků zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které 

uvedl do objednávky, ještě před jejím podáním. Tyto povinnosti se nevztahují na jednání 

realizovaná výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. 

Naopak vždy musí být při použití elektronických prostředků poskytnuta smlouva a všeobecné 

obchodní podmínky ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. 

                                                 
38 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 448. 
39 Tamtéž, s 447. 
40 Tamtéž, s 449 a násl. 
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V § 54 OZ je obsažen taxativní výčet smluv, na které nelze aplikovat § 53 odst. 2 až 9 

a § 53a OZ, ačkoliv jsou uzavírány se spotřebiteli distančním způsobem. Nutno dodat, že 

legislativním nedopatřením nedošlo při novelizaci k vyloučení aplikace rovněž § 53 odst. 10 

OZ, ten je však samostatně bez předchozích odstavců nepoužitelný41.  Jedná se o případy, kdy 

je výše popsaná právní úprava nevhodná nebo v zásadě nerealizovatelná. Výčet odpovídá 

přesně požadavkům směrnice 97/7/ES. Ustanovení o smlouvách sjednávaných na dálku 

s výjimkou § 53 odst. 1 OZ se tedy nepoužijí na smlouvy: 

� uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních 

provozoven,  

� uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejných 

telefonů,  

� uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k 

nemovitosti, s výjimkou nájmu,  

� uzavírané na základě dražeb,  

� na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými 

doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,  

� o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel 

poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době. 

Na smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku se použijí jen ustanovení § 53 

odst. 1 až 3 a 5 a §53a OZ. Ostatní ustanovení jsou z aplikace vyloučena, protože občanský 

zákoník pro smlouvy o finančních službách má vlastní právní úpravu v § 54a až § 54d, která 

je provedením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních 

služeb pro spotřebitele na trh na dálku. 

5.2 Smlouvy uzavřené mimo provozovnu  
 

Smlouvy uzavřené mimo provozovnu jsou upraveny v § 57 OZ. Ten implementuje do 

českého právního řádu směrnici Rady 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv 

uzavřených mimo obchodní prostory. Cílem úpravy je chránit spotřebitele, pokud dojde 

k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory dodavatele. Obvykle se totiž jedná o situaci, kdy 

jednání o uzavření smlouvy vyvolá dodavatel v okamžiku, kdy jej spotřebitel neočekává a 

není na něj připraven. Není pak schopen porovnat kvalitu nabízeného zboží či služeb ani 

                                                 
41 Tamtéž, s. 458. 
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cenovou výhodnost nabídky42. Typickým příkladem prodejů mimo provozovnu spoléhajících 

na moment překvapení je např. podomní prodej, zájezdy, během nichž je nabízeno zboží či 

služby, nebo prodej během návštěvy na pracovišti spotřebitele43.  

Pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo 

pokud nemá dodavatel žádné stálé místo k podnikání, vzniká spotřebiteli právo od smlouvy 

písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a jestliže dosud nedošlo ke splnění dodávky 

zboží nebo služeb, tak do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Opět se jedná o lhůtu hmotněprávní, 

projev vůle musí být tedy ve lhůtě doručen dodavateli. Odstoupit může spotřebitel bez 

uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Úprava se nevztahuje na případ, kdy si spotřebitel 

sám výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky, jelikož v takové situaci 

postrádá prodej okamžik překvapení a nepřipravenosti spotřebitele. Pojmem prostory obvyklé 

k podnikání jsou míněny nejen místo podnikání fyzické osoby a sídlo právnické osoby, ale i 

veškeré zapsané provozovny, pokud lze danou podnikatelskou činnost vzhledem 

k okolnostem na daném místě očekávat. Když spotřebitel od smlouvy ve lhůtě odstoupí, vrátí 

si strany poskytnutá plnění, jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Dodavatel je stejně 

jako v případě distančních smluv povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku 

nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

Dodavatel musí při prodeji spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od 

smlouvy, a to nejpozději při uzavření smlouvy. Upozornění musí obsahovat i údaje o tom, kde 

je možné toto právo uplatnit. Pokud tuto povinnost dodavatel nesplní, má spotřebitel právo 

odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření. Zajímavostí je, že na rozdíl od úpravy 

smluv uzavřených na dálku trvá roční lhůta i poté, co došlo k dodatečnému sdělení 

požadovaných informací a od jejich poskytnutí neběží již původní lhůta jen čtrnáctidenní. 

Požadavek písemného upozornění je opět třeba vykládat v souladu se směrnicí nikoliv jako 

požadavek právní formy úkonu, nýbrž jako takový druh komunikace, který umožňuje sdělené 

informace trvale uchovat. V § 57 odst. 4 OZ jsou taxativně vyjmenovány smlouvy, na které se 

úprava § 57 odst. 1 až 3 OZ nevztahuje44. Výčet je převzat přímo ze směrnice. 

                                                 
42 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 86 a násl. 
43 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 501. 
44 Jedná se o smlouvy: 

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích 
opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,  

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti 
spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,  

c) 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 
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5.3 Timesharing 
 

Právní úprava timesharingu byla do občanského zákoníku původně doplněna zákonem 

č. 132/2002 Sb., který implementoval směrnici 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. Tak došlo k vložení §§ 58 až 65 do OZ uvozených 

nadpisem „Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy 

nebo její části na časový úsek“. Jelikož směrnice 94/47/ES byla nahrazena směrnicí 

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, bylo nutné tuto oblast 

novelizovat i v občanském zákoníku. K novelizaci došlo zákonem č. 28/2011 Sb., který 

nahradil dosavadní §§ 58 až 65 novým zněním a rozšířil úpravu o nové §§ 66 až 71. Současně 

došlo ke změně nadpisu na vhodnější „Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání 

ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby“. 

Nová právní úprava na úrovni EU i ČR reaguje na vývoj, ke kterému došlo v praxi od 

přijetí dosavadní úpravy. Ta z tohoto důvodu přestala být dostatečnou, zejména proto, že 

nepokrývala některé nové typy rekreačních produktů a služeb, které obsahově do vymezení 

timesharingu spadají. Zákon č. 28/2011 Sb. tyto nové produkty v souladu s transponovanou 

směrnicí definuje a vztahuje na ně povinnosti pro jejich poskytovatele, které mají chránit 

spotřebitele. Dále došlo v nové úpravě k rozšíření objemu informací, které musí být 

spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy i následně přímo v ní. Zpřesnění se dočkalo i 

stanovení lhůt, během nichž může spotřebitel od smlouvy odstoupit45. 

Timesharing v novelizované podobě zahrnuje právní vztahy založené smlouvou, ve 

kterých se za úplatu sjednává: 

� dočasné užívání ubytovacího zařízení, tj. užívání ubytovacího zařízení na více než 

jeden časový úsek, přičemž smlouva musí být uzavřena na dobu delší než jeden rok, 

� dlouhodobý rekreační produkt, kterým se rozumí jakákoliv výhoda spojená 

s ubytováním, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok, 

� pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo 

dlouhodobého rekreačního produktu, 

                                                                                                                                                         
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,  

d) pojistné a o cenných papírech. 
45 Důvodová zpráva k zákonu č.28/2011 Sb., citováno z www.psp.cz dne 15.6.2011. 
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� účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo 

užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího 

zařízení. 

Jak je patrné z tohoto vymezení, došlo k významnému rozšíření pojmu timesharing. 

Dosavadní úprava vyžadovala, aby byl smluvní vztah uzavřený alespoň na tři roky. Nově 

došlo ke zkrácení této lhůty na rok jeden. Za smlouvu uzavřenou na dobu delší než jeden rok 

se přitom považuje i taková smlouva, jejíž ujednání umožňuje obnovit smlouvu nebo 

prodloužit závazky z ní plynoucí bez výslovného projevu vůle spotřebitele tak, že celková 

doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok. Původní ustanovení o timesharingu se 

vztahovala jen na dočasné užívání budovy nebo její části, tj. výhradně na nemovitosti. 

Současné znění hovoří o dočasném užívání ubytovacího zařízení, kterým může jak 

nemovitost, tak i věc movitá, např. karavan nebo loď. Především tato koncepční změna byla 

vynucena praxí posledního desetiletí. V neposlední řadě došlo k zahrnutí pod úpravu 

timesharingu nejen samotného sjednávání dočasného užívání ubytovacího zařízení, ale i 

dalších služeb s dočasným užíváním ubytovacího zařízení souvisejících. 

Poskytovatel timesharingových služeb je povinen dle § 60 odst. 1 OZ spotřebiteli 

poskytnout písemně ještě před uzavřením smlouvy s dostatečným časovým předstihem 

informace o poskytovateli, předmětu smlouvy, lhůtách užívání a právech a povinnostech obou 

stran ze smlouvy vyplývajících. Nově musí být tyto informace poskytnuty na formuláři, jehož 

náležitosti jsou stanoveny nařízením vlády č. 38/2011 Sb. Tímto postupem má být zajištěno, 

že informace budou spotřebiteli poskytnuty v maximálně srozumitelné a přehledné podobě. 

Dále je poskytovatel povinen spotřebitele upozornit výslovně na možnost odstoupení od 

smlouvy, délku lhůt pro odstoupení a zákaz přijetí záloh či jiných plnění od spotřebitele 

v průběhu lhůty na odstoupení. Zákaz přijetí záloh a jiných plnění ve lhůtě pro odstoupení má 

zamezit často složitému vymáhání již zaplacených finančních prostředků poté, co spotřebitel 

v zákonné lhůtě řádně od smlouvy odstoupil. Odkaz na to, kde lze veškeré zákonem 

vyžadované informace získat, musí obsahovat i reklama nebo nabídka užívání ubytovacího 

zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu nebo souvisejících služeb. Jestliže je spotřebitel 

příslušníkem nebo má bydliště v některém z členských států EU (resp. státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor), musí mu být informace poskytnuty poskytovatelem v jazyce 

tohoto státu. Má-li tento stát více úředních jazyků, je volba jazyka na spotřebiteli. 

Smlouva o jakékoliv timesharingové službě musí být uzavřena v písemné podobě a 

obsahovat informace poskytnuté podle § 60 odst. 1 OZ. Změny může obsahovat jen tehdy, 

jestliže si změnu smluvní strany následně výslovně sjednaly nebo pokud byly vyvolány 
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nepředvídatelnými okolnostmi nezávislými na vůli poskytovatele, kterým nemohl zabránit. I 

na tyto změny musí být ale spotřebitel upozorněn písemně ještě před uzavřením vlastní 

smlouvy. Smluvní ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, délce lhůty na odstoupení a o 

zákazu přijetí záloh a jiných plnění v průběhu lhůty pro odstoupení si musí nechat 

poskytovatel od spotřebitele nechat podepsat každé zvlášť. Toto ustanovení je už dosti 

kontroverzní. Je vedeno snahou vyloučit, aby poskytovatel mohl tato ustanovení 

zakomponovat do textu smlouvy snadno přehlédnutelným způsobem, přesto lze už považovat 

za přehnané a podceňující průměrného spotřebitele. Navíc není nijak zdůvodněno, proč má 

být takto na několika místech podepisována zrovna timesharingová smlouva a nikoliv jiné 

smlouvy uzavírané se spotřebiteli. Smlouva musí zároveň obsahovat formulář pro odstoupení 

vyplněný spotřebitelem, jehož podoba je opět součástí nařízení vlády č. 38/2011 Sb. Cílem je 

usnadnit spotřebiteli formulaci odstoupení jako právního úkonu, nicméně spotřebitel jeho 

zněním není vázán a může odstoupení sepsat i sám. 

Spotřebitel má právo od smlouvy o timesharingu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího 

uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud neobdržel vyhotovení smlouvy 

při jejím uzavření, začíná tato lhůta běžet až ode dne, kdy vyhotovení smlouvy obdrží. Toto 

ustanovení je legislativně velice nezdařilé, jelikož jeho jazykový výklad by znamenal, že 

pokud poskytovatel nepředá vůbec spotřebiteli vyhotovení smlouvy, není tento oprávněn 

nikdy od smlouvy odstoupit, protože mu nezačala běžet lhůta pro odstoupení. Záměrem 

zákonodárce bylo ale vyjádřit, že lhůta pro odstoupení skončí až uplynutím 14 dnů od 

obdržení vyhotovení smlouvy, přičemž spotřebitel je oprávněn odstoupit již od jejího 

uzavření. Jestliže spotřebiteli již byla před odstoupením poskytnuta služba, není z toho 

poskytovateli nic povinen. Lhůta pro odstoupení se spotřebiteli prodlužuje v případě, že mu 

nebyl předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení, na 1 rok a 14 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, resp. obdržení jejího vyhotovení, a v případě neposkytnutí informací dle § 60 odst. 1 

OZ na 3 měsíce a 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. obdržení jejího vyhotovení. Tyto 

lhůty se ruší v okamžiku dodatečného splnění povinností a začínají běžet opět lhůty 

čtrnáctidenní. Lhůta pro odstoupení se v případě timesharingu považuje za zachovanou i 

tehdy, pokud bylo odstoupení před uplynutím lhůty jen odesláno, nikoliv doručeno. Lhůta je 

tedy koncipována shodně jako lhůty procesněprávní. Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy 

o dočasném užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobém rekreačním produktu, vztahují 

se účinky odstoupení bez jakýchkoliv nákladů i na veškeré smlouvy vedlejší. Obdobně se 

odstoupení vztahuje i na smlouvu o půjčce, úvěru nebo jiné finanční službě mezi 
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spotřebitelem a poskytovatelem nebo třetí osobou, jestliže byl na základě ní hrazen finanční 

závazek spotřebitele plynoucí ze smlouvy, od níž odstoupil. 

6. Ustanovení o ochraně spotřebitele u vybraných smluvních typů 
 

Tato část diplomové práce si neklade za cíl přinést kompletní přehled smluvních typů, 

které obsahují ustanovení chránící spotřebitele, ani komplexní popis vybraných smluvních 

typů. Záměrem je analyzovat ty smluvní typy, které jsou se spotřebiteli sjednávány v praxi 

nejčastěji. Rozbor se však zaměřuje především na ta ustanovení právní úpravy, jež chrání 

spotřebitele, nebo odchylky od obecné úpravy, které se aplikují jen v případě spotřebitelských 

právních vztahů. 

6.1 Kupní smlouva 
 

Bezpochyby nejčastěji uzavíraným právním úkonem mezi spotřebiteli a dodavateli je 

smlouva kupní. Obsahem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu 

předmět koupě a povinnost kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 

kupní cenu. Prodávající má dále povinnost převést na kupujícího vlastnické právo k 

prodávané věci. Podstatnými náležitostmi pro platné uzavření kupní smlouvy jsou určení 

předmětu smlouvy a sjednání kupní ceny. 

Občanský zákoník upravuje kupní smlouvu obecně v § 588 až § 610. Jestliže je kupní 

smlouva uzavírána mezi prodávajícím, který je podnikatelem a prodává zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti, a kupujícím, který kupuje výrobky či zboží za jiným účelem než pro 

podnikání s těmito výrobky, vztahují se na ni zvláštní ustanovení § 612 až 627 OZ. Ačkoliv je 

tento oddíl čtvrtý hlavy druhé části osmé občanského zákoníku pojmenovaný Zvláštní 

ustanovení o prodeji zboží v obchodě, neužijí se tato ustanovení jen na prodej v provozovně, 

ale i na prodej mimo provozovnu či prostory obvyklé k podnikání nebo smlouvy uzavřené za 

pomoci prostředků komunikace na dálku46. Ustanovení o prodeji zboží v obchodě se tedy 

vztahují např. i na podomní prodej, internetový prodej v e-shopech, tzv. „zájezdní prodejní 

akce“ nebo stánkový prodej. Úprava v § 612 až 627 OZ má ve vztahu k obecné úpravě kupní 

smlouvy dle OZ povahu jednak doplňujícího, ale rovněž speciálního právního předpisu. 

Otázky neupravené v oddílu čtvrtém se budou řídit i ve vztahu mezi spotřebitelem a 

dodavatelem obecnou úpravou, naopak jsou-li některé otázky upraveny oproti obecným 

                                                 
46 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1596. 
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ustanovením o kupní smlouvě odlišně, bude mít přednost zvláštní úprava v § 612 až 627 

OZ47. 

Z obecných ustanovení upravujících kupní smlouvu je třeba při prodeji mezi 

dodavatelem a spotřebitelem uplatnit především § 596, § 598 až § 600 OZ. Podle § 596 je 

prodávající povinen upozornit kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na vady prodávané 

věci, o nichž ví. Zatímco zvláštní ustanovení § 618 OZ ukládá prodávajícímu povinnost 

upozornit kupujícího na drobné faktické vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno 

k určenému účelu, § 596 OZ se vztahuje na vady faktické i vady právní. Prodávající musí 

vady vždy konkrétně popsat, všeobecné upozornění na vadnost věci se nepovažuje za splnění 

povinnosti. Jestliže kupující přes upozornění smlouvu uzavře, projeví tím souhlas s tím, že 

chce nabýt věc i s těmito oznámenými vadami. V takovém případě pak prodávající za vady, 

na které kupujícího upozornil, neodpovídá. 

Velice důležitá je pro spotřebitele úprava v § 598 OZ. Podle ní má kupující právo na 

úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za 

vady. Může se jednat např. o účelně vynaložené náklady na odbornou prohlídku za účelem 

zjištění vady, náklady na přepravu věci k reklamaci, její demontáž, poštovné v situaci, kdy je 

věc k reklamaci zasílána pomocí poštovních služeb apod. Dle § 599 odst. 2 OZ má kupující 

právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 

z odpovědnosti za vady věci, jen tehdy, pokud oznámil prodávajícímu náklady ve lhůtě šesti 

měsíců, v případě, že jde o vady krmiv, ve lhůtě tří týdnů, a jde-li o vady zvířat, ve lhůtě šest 

týdnů od převzetí věci, jinak právo zanikne. Toto ustanovení je však ve vztahu ke spotřebiteli 

velice problematické. Důvodem je, že zákonem č. 136/2002 Sb. došlo k prodloužení obecné 

záruční doby při prodeji zboží v obchodě z 6 na 24 měsíců. Ve znění § 599 OZ však toto 

prodloužení nijak reflektováno nebylo, proto by za situace, kdy se na zboží koupeném 

spotřebitelem, vyskytne nebo projeví vada ve dvouleté záruční lhůtě, avšak po uplynutí šesti 

měsíců od převzetí věci, nebylo dle tohoto ustanovení možné uplatnit nárok na náhradu 

nákladů spojených s reklamací u soudu. Ve vztahu ke spotřebiteli, resp. prodeji zboží 

v obchodě je tudíž na místě použít subsidiárně obecnou úpravu nákladů vzniklých 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady obsaženou v § 509 OZ48. Dle tohoto 

obecného ustanovení závazkového práva je třeba právo na náhradu nákladů uplatnit u 

povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady. 

                                                 
47 Tamtéž, s. 1597. 
48 Bryxová, V. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady prodané věci a jeho důsledky v majetkové sféře 
kupujícího, Právní rozhledy, 2009, č. 23, s. 850. 
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V případě obecné záruční doby pro zboží kupované v obchodě je tedy lhůta 25 měsíců od 

převzetí věci. 

Dle § 600 OZ není uplatněním práv z odpovědnosti za vady dotčeno právo na náhradu 

škody. To je důležité v případě, kdy v důsledku vady věci vznikne kupujícímu škoda i na 

jiných věcech49 nebo na zdraví. Takovéto právo na náhradu škody může být založeno vůči 

prodávajícímu na splnění předpokladů odpovědnosti za vady dle § 420 a násl. OZ. Nebudou-li 

předpoklady splněny, může se kupující domáhat náhrady škody na výrobci či dovozci na 

základě zákona č. 59/1998 Sb., o čemž podrobněji pojednává část osmá této práce. Právo 

z odpovědnosti za škodu musí být uplatněno podle § 106 OZ do dvou let ode dne, kdy se 

poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (subjektivní lhůta), nejpozději však 

do tří let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla (objektivní lhůta), jinak se právo 

promlčí50. Tato lhůta neplatí, jde-li o škodu na zdraví, jelikož ta se nepromlčuje. Jako náhradu 

škody nemůže kupující uplatnit to, co lze uplatnit jako nárok z odpovědnosti za vadu věci. 

6.1.1 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě 
 

Jak již bylo naznačeno výše, zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě obsahují 

četné výjimky a doplnění oproti obecné úpravě kupní smlouvy. První odchylkou je přechod 

vlastnického práva. Obecně přechází i v případě prodeje zboží v obchodě vlastnictví na 

kupujícího převzetím věci, tj. shodně jako u obecné úpravy kupní smlouvy. V případě 

zásilkového prodeje dojde rovněž k přechodu vlastnického práva na kupujícího převzetím 

věci v místě dodání jím určeném. Výjimku ovšem tvoří tzv. samoobslužný prodej, tedy 

prodej, kdy si kupující sám vybírá konkrétní kusy z nabízeného zboží a teprve po dokončení 

celého výběru dojde k zaplacení vybraného zboží. Proto při samoobslužném prodeji dochází 

k převodu vlastnictví ke koupené věci až okamžikem zaplacení ceny za takto vybrané zboží. 

Do okamžiku zaplacení může kupující kdykoliv svůj výběr změnit nebo si úmysl věc koupit 

rozmyslet a vybrané zboží vrátit na původní místo. Pokud kupující poškodí nebo zničí již 

vybrané zboží ještě před jeho zaplacením a tedy i převodem vlastnictví, odpovídá za škodu na 

něm způsobenou podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. 

Klíčovým pojmem je v případě prodeje zboží v obchodě shoda s kupní smlouvou. 

Shoda s kupní smlouvou byla do občanského zákoníku zavedena při implementaci směrnice 

                                                 
49 Příkladem mohou být např. znehodnocené potraviny v mrazničce, která přestala chladit. 
50 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1579. 
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Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES zákonem č. 136/2002 Sb51. Podle § 616 odst. 1 

OZ odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve 

shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Co se rozumí pod pojmem shoda s kupní 

smlouvou, vymezuje podrobně § 616 odst. 2 OZ. Především musí mít prodávaná věc jakost a 

užitné vlastnosti požadované smlouvou, popisované prodávajícím, výrobcem nebo jeho 

zástupcem, resp. očekávané na základě jimi prováděné reklamy nebo obvyklé pro věc daného 

druhu. Dále musí věc odpovídat požadavkům právních předpisů, být v odpovídajícím 

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídat účelu, který prodávající pro věc uvádí nebo pro 

který se obvykle používá. U potravin musí být navíc vyznačeno datum minimální trvanlivosti, 

a pokud podléhají rychlé zkáze, datum použitelnosti. Odpovědnost prodávajícího za shodu  

s kupní smlouvou je objektivní a musí ji splnit i v případě, že sám není schopen bezvadnost 

zboží ovlivnit. 

Jestliže není věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (občanský zákoník 

zavádí legislativní zkratku „rozpor s kupní smlouvou“), je prodávají povinen ji bezplatně a 

bez zbytečného odkladu uvést do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Kupující má přitom 

právo zvolit si způsob nápravy. Může požadovat buď výměnu věci nebo její opravu. Jestliže 

ani jeden z těchto způsobů nápravy není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu 

z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Žádný z těchto nároků však kupující nemá, jestliže o 

rozporu s kupní smlouvou věděl ještě před převzetím věci nebo rozpor s kupní smlouvou sám 

způsobil. 

Občanský zákoník zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, že rozpor s kupní 

smlouvou, který se projeví do 6 měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již 

při převzetí věci. Domněnka je tedy vyloučena, jestliže prodávající prokáže opak nebo pokud 

domněnka odporuje povaze koupené věci. 

Jestliže věc vykazuje vady, nebrání to automaticky jejímu prodeji. Dle § 618 OZ je 

možné prodávat i věci, které mají vady, pokud tyto vady nebrání tomu, aby věci mohlo být 

užíváno k určenému účelu. Taková věc musí být prodávána za nižší cenu, než je obvyklá cena 

bezvadné věci, a prodávající je povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu 

jde, jestliže to není zřejmé již z povahy prodeje. Naopak věci, jejichž vada brání v jejich 

užívání k řádnému účelu, prodávány být a contrario nesmějí. 

                                                 
51 Frk, P. Shoda (rozpor) s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku, Bulletin advokacie, 2006, č. 11-
12, s. 72. 
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6.1.2 Odpovědnost za vady prodané věci 
 

Odpovědnost za vady věci prodané v režimu prodeje zboží v obchodě je založena na 

principu zákonné záruky. To znamená, že prodávající odpovídá za všechny vady, které 

představují rozpor s kupní smlouvou a vyskytnou se po převzetí věci kupujícím v záruční 

době. Záruka se přitom nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U 

věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena 

poskytnuta. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení 

věci v době převzetí věci kupujícím. Odpovědnost za vady má objektivní povahu, nevyžaduje 

se zavinění prodávajícího. Prodávající se nemůže zprostit odpovědnosti ani tím, že by 

prokázal, že vadu způsobil např. výrobce nebo dodavatel52. 

Délka záruční doby byla výrazně upravena novelou občanského zákoníku č. 28/2011 

Sb. s účinností od 23. února 2011. Do této doby byla od 1.1.2003 obecná záruční doba 24 

měsíců, zároveň však zákon upravoval kratší záruční dobu u některých kategorií zboží. U 

potravinářského zboží činila záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje 

zvířat šest týdnů. Pokud na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu byla vyznačena lhůta 

k použití věci, skončila záruční doba uplynutím této lhůty. Uvedený zákon č. 28/2011 Sb. 

sjednotil délku záruční doby u veškerého zboží na 24 měsíců. Důvodem úpravy bylo 

stanovisko Evropské komise v zahájeném řízení proti ČR kvůli nesprávné transpozici čl. 5 

odst. 1 a článku 6 směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a 

záruk na toto zboží, které upravují délku záruční doby. Evropská komise se neztotožnila 

s argumentací ČR, pokud jde o odůvodněnost odlišných záručních lhůt u některých druhů 

zboží. Proto bylo nutné bezodkladně přijmout novou právní úpravu, v opačném případě by 

ČR hrozilo uplatnění sankcí ze strany orgánů EU pro porušení smluv o fungování Evropské 

unie. V současné době již tedy platí záruční lhůta 24 měsíců i pro prodej krmiv a zvířat. 

Naopak u potravin je nutné použít přímo zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů53. Ten vyžaduje, aby balené 

potraviny uváděné do oběhu byly řádně označeny na obalu datem použitelnosti u potravin 

podléhajících rychlé zkáze nebo datem minimální trvanlivosti. Do oběhu je přitom zakázáno 

uvádět potraviny s prošlým datem použitelnosti, potraviny s prošlou dobou minimální 

                                                 
52 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1608 a násl. 
53 http://www.podnikatel.cz/clanky/na-prodej-zvirat-plati-dvouleta-zaruka/ (citováno 7.6.2011) 
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trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu jen, jsou-li zdravotně nezávadné a jsou takto 

označeny. 

Záruční doba může být u některých druhů spotřebního zboží zvláštním právním 

předpisem prodloužena, typicky u věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po dobu 

delší než 24 měsíců. Jednostranným prohlášením v záručním listě může prodávající rovněž 

poskytnout kupujícímu záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem. Může tak dojít 

nejen k prodloužení záruční doby, ale i k rozšíření práv kupujícího z odpovědnosti za vady. 

Záruční doba začíná běžet zásadně od převzetí věci kupujícím. Má-li ovšem uvést věc 

do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci 

do provozu, pokud si kupující objednal toto uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od 

převzetí věci a poskytl k uvedení do provozu řádně a včas potřebnou součinnost. 

Nároky, které může kupující uplatnit z titulu odpovědnosti za vady věci, jsou upraveny 

v § 622 OZ. Konkrétní podoba nároků závisí na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou či 

neodstranitelnou. Jestliže jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující v prvé řadě právo, aby 

byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Jestliže není vada odstraněna nejpozději do 30 

dnů ode dne uplatnění reklamace, považuje se vada dle § 19 odst. 3 OchSpotř za 

neodstranitelnou a kupující má nároky jako v případě neodstranitelné vady. Za odstranění 

vady není prodávající oprávněn domáhat se jakékoliv náhrady nákladů, ani skutečných ani 

paušálních. Jestliže to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat i 

výměnu věci. V případě, že se vada týká jen součásti koupené věci, je možné domáhat se jen 

výměny této vadné součásti. Teprve pokud není možná oprava věci ani její výměna, má 

kupující právo žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy se smlouvy od počátku ruší a smluvní strany si mají povinnost vrátit vzájemně 

poskytnutá plnění, prodávající má tedy nárok na vrácení zboží a kupující na vrácení zaplacené 

kupní ceny. 

Jde-li o vadu, kterou není možné odstranit, a tato vada brání tomu, aby bylo možné věc 

řádně užívat, má kupující přímo právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy. Stejná 

práva má kupující i v případě, že se sice jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc 

řádně užívat, jelikož se vada vyskytla po opravě opakovaně. Judikatura dovodila, že o 

opětovný výskyt téže vady se jedná tehdy, jestliže se vada opětovně vyskytla po alespoň dvou 

předchozích opravách, tj. již potřetí54. O stejnou vadu jde tehdy, pokud má vada stejný vnější 

projev ve vlastnostech a fungování věci. Nárok na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy 
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má kupující rovněž za situace, kdy nemůže věc řádně užívat, protože trpí větším počtem 

odstranitelných vad současně. Větším počtem vad se rozumí alespoň tři vady55. Pokud má věc 

vadu neodstranitelnou, která ale nebrání řádnému užívání věci, má kupující nárok na výměnu 

věci. Nepožaduje-li výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od 

smlouvy. 

Jestliže vada vznikla neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu 

provedenými prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího, považuje se 

taková vadu za vadu, za níž odpovídá prodávající. Totéž platí v případě, kdy montáž nebo 

uvedení do provozu provedl sice kupující, ale vada vznikla na základě nesprávných pokynů 

uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu. 

Pokud se vyskytne vada u věci prodávané za nižší cenu nebo věci použité dle § 618 

OZ a nejedná se o vadu, pro kterou byla nižší cena poskytnuta, má kupující právo na výměnu 

věci nebo na přiměřenou slevu. 

Práva z odpovědnosti za vady prodané věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, 

jestliže nedojde k jejich uplatnění v záruční době. U věcí, které se rychle kazí, musí dojít 

k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nejpozději v den následující po jejich koupi, jinak 

dojde k jejich prekluzi. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud 

nebyla uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím, tj. shodně jako u obecné délky 

záruční doby na spotřební zboží. Zákon ovšem u použitých věcí povoluje, aby prodávající tuto 

záruční dobu dohodou s kupujícím zkrátil až na polovinu, tj. na  12 měsíců. Kratší záruční 

doba musí být prodávajícím vyznačena v dokladu o prodeji věci. 

Občanský zákoník počítá i se stavením a přerušením běhu záruční doby. Především se 

do běhu záruční doby nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít nazpět.  K stavení běhu záruční doby tedy 

dochází v případě odstranění vady opravou věci. Prodávající je povinen vydat kupujícímu 

potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, a následně o provedení opravy a o době jejího trvání. 

Jestliže je vada věci odstraněna výměnou věci za novou, dojde k přerušení dosavadní záruční 

doby a začne běžet od převzetí nové věci záruční doba znovu od počátku v původní délce. 

Pokud je předmětem výměny za novou jen vadná součást věci, začne běžet nová záruční doba 

jen ohledně této vyměněné součásti. Na zbytek věci běží i dále záruční doba původní, 

prodloužená případně o dobu, po kterou nemohl věc kupující užívat56.  
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Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená před uplatněním práva 

z odpovědnosti za vady prodané věci, která by tato práva jakkoli omezovala nebo vylučovala, 

jsou dle § 627 odst. 3 OZ absolutně neplatná. 

6.1.3  Prodej věci na objednávku 
 

Dle § 613 OZ je výslovně umožněno, aby mezi spotřebitelem a prodávajícím byla 

uzavřena smlouva o prodeji věci na objednávku. Na prodej na objednávku se vztahují 

ustanovení o prodeji zboží v obchodě, neobsahuje-li § 613 OZ zvláštní úpravu. Předmětem 

prodeje na objednávku je věc, kterou prodávající v okamžiku uzavření smlouvy nevlastní a 

nedisponuje jí, ale zavazuje se ji pro kupujícího opatřit a dodat mu ji. Prodávající je povinen 

věc opatřit v dohodnuté lhůtě, a není-li tato lhůta dohodnuta, pak ve lhůtě přiměřené 

okolnostem. Pokud tak prodávající včas neučiní, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

Odstoupením objednatele není ale dotčeno jeho právo na náhradu škody, kterou mu 

prodávající svým prodlením s dodáním věci způsobil. Smlouvu o prodeji věci na objednávku 

je třeba odlišit od smlouvy o zhotovení věci na zakázku dle § 644 a násl. OZ. V případě 

zhotovení věci na zakázku je věc zhotovena dle pokynů objednatele a v součinnosti s ním, 

naopak při prodeji věci na objednávku si typicky spotřebitel pouze vybírá objednávanou věc 

z katalogu již navržených nebo existujících variant57. 

6.1.4 Kupní smlouva uzavíraná se spotřebitelem dle obchodního zákoníku 
 

Kupující a prodávající si mohou rovněž sjednat v souladu § 262 odst. 1 ObchZ, že 

uzavíraná kupní smlouva se bude řídit obchodním zákoníkem. Takováto dohoda musí být 

uzavřena v písemné formě a nesmí zhoršovat právní postavení účastníka smlouvy, který není 

podnikatelem, pod sankcí neplatnosti. Lze se domnívat, že zákonodárce měl u zhoršení 

postavení spotřebitele na mysli neplatnost relativní, které se musí spotřebitel dovolat. 

V některých případech totiž nemusí mít na neplatnosti smlouvy spotřebitel zájem, ačkoliv 

došlo smluvními ujednáními ke zhoršení jeho postavení oproti zákonné úpravě. Nejčastěji 

bude dohoda o volbě režimu obchodního zákoníku obsažena přímo v samotné kupní smlouvě. 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem, kteří se dohodli na volbě obchodního 

zákoníku, se bude v první řadě řídit § 409 až § 475 ObchZ. Jelikož ovšem nesmí dojít ke 

zhoršení postavení spotřebitele, použijí se dle § 262 odst. 4 ObchZ na tuto kupní smlouvu 

rovněž ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských 
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smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující 

k ochraně spotřebitele58. I na kupní smlouvu uzavřenou se spotřebitelem podle obchodního 

zákoníku se musí tudíž aplikovat zejména § 52 – 54 OZ, § 55-57 OZ, § 598 – 599 OZ a § 612 

– 627 OZ, jakož i zákon o ochraně spotřebitele. Další odchylka spočívá v tom, že smluvní 

strana, která není podnikatelem (tedy v případě kupní smlouvy kupující), nese odpovědnost za 

porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se 

použijí ustanovení občanského zákoníku.  

6.2 Smlouva o dílo 
 

Smlouva o dílo je upravena občanským zákoníkem v hlavě čtvrté části osmé v §§ 631 

až 656. Jedná se o úpravu, která se použije jak pro smluvní vztahy mezi nepodnikateli, tak i 

na smlouvu uzavíranou mezi podnikatelem a spotřebitelem. Právní úprava v občanském 

zákoníku obsahuje jednak obecná ustanovení o smlouvě o dílo (§ 631 - § 643 OZ) a dále 

zvláštní ustanovení upravující odlišně dva rozdílné druhy smlouvy o dílo – smlouvu o 

zhotovení věci na zakázku (§ 644 - § 651 OZ) a smlouvu o opravě a úpravě věci (§ 652 - § 

656 OZ). Tato zvláštní ustanovení mají přednost před obecnou úpravou a navzájem se liší 

především ve stanovení práv z odpovědnosti za vady. 

Smlouvou o dílo se zavazuje objednateli osoba, které bylo dílo zadáno (zhotovitel), že 

za sjednanou cenu provede dílo na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. Pro smlouvu o dílo je charakteristické, že jejím předmětem je 

vytvoření díla dle zadání objednatele a dle jeho individuálních přání a požadavků. Typicky 

tedy předmět smlouvy o dílo v době jejího uzavření ještě neexistuje a má být teprve dle 

zadání vytvořen, čímž se odlišuje od kupní smlouvy, kterou se obvykle opatřují věci vyráběné 

sériově a již existující v době uzavření smlouvy. Dílem se rozumí pro účely smlouvy o dílo 

výsledek fyzické či duševní lidské činnosti, který má materiální povahu59. Dílem tedy musí 

být věc nebo musí mít charakter změny věci, zejména její opravy, úpravy či údržby. 

Občanský zákoník nepředepisuje pro uzavření smlouvy o dílo zvláštní formu, je tedy 

možné smlouvu uzavřít i ústně. Jestliže však dle § 632 OZ nedojde ke zhotovení díla na 

počkání, je zhotovitel povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. 

Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, jeho rozsah a jakost, dále cenu za 

provedení díla a dobu jeho zhotovení. O zhotovení díla na počkání se jedná v situaci, kdy je 

objednatel neustále přítomen v místě, kde se dílo uskutečňuje. Jakmile dojde ke vzdálení 
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objednatele, vzniká povinnost zhotovitele vydat potvrzení o převzetí objednávky. Účelem 

písemného potvrzení je dát objednateli důkazní prostředek k prokázání, co je obsahem 

uzavřené smlouvy v případě, že je uzavřena jen v ústní formě. Proto je možné dovodit, že 

pokud je uzavřena smlouva o dílo písemně a obsahuje náležitosti dle § 632 OZ, pak zhotovitel 

potvrzení vydávat nemusí, jelikož by bylo nadbytečné60. 

V § 633 OZ jsou upraveny povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést dílo 

dle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Provedené dílo musí tedy především odpovídat svými 

vlastnostmi, rozsahem a jakostí dohodě smluvních stran. Řádným provedením se rozumí, že 

zhotovitel bude při provádění díla postupovat odborně s náležitou péčí a tak, jak by měla 

postupovat kvalifikovaná osoba. Dílo má být dokončeno ve sjednané době, a jestliže nebyla 

doba zhotovení díla dohodnuta ve smlouvě, je zhotovitel povinen dílo dokončit bez 

zbytečného odkladu. Pokud je pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí  

provedení této normě odpovídat. Zhotovitel je povinen dílo provést zásadně osobně. Jestliže 

to však odpovídá povaze díla, může je nechat provést třetí osobou (subdodavatelem), pokud to 

není v rozporu se smlouvou. Nechat dílo provést třetí osobou je pak zhotovitel oprávněn vždy, 

když se na tom dohodl s objednatelem. Skutečnost, že dílo provedla třetí osoba, však nemá 

vliv na to, že dílo bylo provedeno na nebezpečí zhotovitele a na jeho odpovědnost. Objednatel 

má i v tomto případě veškeré nároky z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli a nikoliv 

vůči osobě, která dílo skutečně provedla. 

Výše ceny za dílo může být sjednána především dohodou smluvních stran nebo být 

určena na základě zvláštních právních předpisů61. Jestliže cena nebyla ani sjednána ani určena 

na základě obecně závazných cenových předpisů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

cenu přiměřenou62. Přiměřenou cenou se rozumí cena obvyklá pro dílo srovnatelných 

vlastností, rozsahu a jakosti v daném čase a místě s přihlédnutím k náročnosti provedení díla a 

době, po kterou bylo zhotovováno. Jestliže není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

platí se cena díla až po jeho skončení, tedy současně s odevzdáním a převzetím díla. Pokud je 

ovšem dílo prováděno po částech nebo je provedení díla značně nákladné, má zhotovitel již 

během provádění díla právo požadovat od objednatele poskytnutí zálohy, a to i bez předchozí 

výslovné dohody. Výše zálohy musí být přiměřená ceně díla, resp. nákladům potřebným na 

jeho zhotovení63. 
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Cenu za dílo je možné dohodnout dle rozpočtu. Praktické je to zejména v případech 

složitých a komplexních děl. Dohodou o stanovení ceny dle rozpočtu má být zaručena jeho 

úplnost a mají do něj být zahrnuty všechny práce a náklady nutné ke zhotovení díla. Proto 

pokud byla cena dohodnuta dle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. 

Jestliže jsou nutné práce či náklady, které do rozpočtu nebyly zahrnuty, může je zhotovitel 

účtovat pouze v případě, že je objednatel písemně schválil nebo si je dodatečně písemně 

objednal. Pokud byla cena dle rozpočtu určena na základě cen regulovaných zvláštním 

právním předpisem a zároveň došlo v době mezi uzavřením smlouvy a jejím splněním ke 

změně takovéhoto cenového předpisu, je zhotovitel na to objednatele neprodleně písemně 

upozornit a zároveň mu sdělit novou cenu. Pokud by mu zvýšení ceny písemně neoznámil a 

dílo provedl, není objednatel povinen rozdíl v ceně uhradit. Objednatel má právo po oznámení 

nové ceny od smlouvy odstoupit. Jestliže tak ale neučiní bez zbytečného odkladu, má se za to, 

že s novou cenou souhlasí, a je povinen ji zaplatit. Povinnost zaplatit novou cenu nemá jen 

tehdy, pokud ke zvýšení ceny došlo až poté, kdy dílo mělo být dle dohody provedeno. 

V případě, že měl objednatel i po odstoupení z částečného plnění smlouvy majetkový 

prospěch, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé 

náklady, a to dle původně dohodnuté ceny64. 

V případě, že nelze cenu při uzavření smlouvy sjednat jako pevnou částku, musí být 

určena alespoň odhadem. Takováto cena je sice závazná, ale z její povahy je zřejmé, že 

nemusí být nutně konečná. Jakmile zhotovitel zjistí, že bude třeba takto určenou cenu 

podstatně překročit, je povinen na to objednatele neprodleně písemně upozornit a oznámit mu 

nově určenou cenu. Pokud toto nesplní a dílo provede, nemá právo na zaplacení rozdílu 

v ceně65. Za podstatné překročení ceny se obvykle považuje její zvýšení o více než 10 %66. 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že nepodstatné překročení ceny určené odhadem se 

předpokládá a není tudíž nutný souhlas objednatele. Objednatel má v případě podstatného 

zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit. Pokud by neodstoupil bez zbytečného odkladu, je 

povinen zaplatit nově určenou vyšší cenu. Jestliže včas odstoupí, je opět povinen zaplatit 

zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady dle původně dohodnuté 

ceny, měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch. 

V případě, že má být dílo provedeno z materiálu dodaného objednatelem a tento 

materiál má nedostatky bránící řádnému zhotovení díla, je zhotovitel povinen na to 

                                                 
64 § 635 OZ. 
65 § 636 odst. 1 OZ. 
66 R 12/1989, s. 112. 
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objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-

li objednatel, aby bylo dílo provedeno dle jeho pokynů, které jsou nevhodné67. Pokud nesplní 

tuto svou povinnost, odpovídá za vady, které bude mít věc jako následek nedostatků materiálu 

nebo nevhodnosti pokynů. Jestliže objednatel i přes takovéto upozornění trvá na objednávce 

dle svých požadavků, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Nevyužije-li tohoto práva a 

dílo provede, neodpovídá za vady, které má dílo v důsledku vad materiálu nebo nevhodných 

pokynů, na které objednatele včas písemně upozornil68. 

Jestliže nepřistoupí zhotovitel v určenou dobu k provedení díla, ačkoliv mu k tomu 

zhotovitel poskytl řádně a včas potřebnou součinnost, dostane se do prodlení s plněním 

smlouvy. Proto vznikne objednateli právo na náhradu nutných nákladů, které mu tímto 

prodlením vznikly a na odstoupení od smlouvy. Právo na náhradu nutných nákladů musí 

objednatel uplatnit u zhotovitele do 1 měsíce od převzetí díla, pokud od smlouvy neodstoupil, 

nebo do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy, jinak toto právo zanikne69. 

Jak již bylo uvedeno, provádí zhotovitel dílo na své nebezpečí. Proto pokud dojde 

k náhodnému zmaření díla před dobou jeho splnění, ztrácí zhotovitel nárok na odměnu. 

Zmaření díla může spočívat v nemožnosti zhotovitele dílo pro překážky dokončit nebo v jeho 

nahodilé zkáze či zhoršení před jeho předáním objednateli. Toto se neuplatní v případě, že 

zhotovitel včas nabídl dílo objednateli k převzetí a ten dílo bezdůvodně nepřevzal, jelikož na 

objednatele tím přechází nebezpečí nahodilé zkázy věci70. Pokud se po zmaření díla stane 

jeho opětovné provedení objektivně nemožným, smlouva o dílo tím zaniká. V opačném 

případě má zhotovitel povinnost dílo provést znovu. Naopak i když dílo nebylo provedeno, 

náleží zhotoviteli sjednaná cena, jestliže byl dílo ochoten provést a zabránily mu v tom 

okolnosti na straně objednatele. Účelem je poskytnout tak zhotoviteli náhradu za plnění, které 

mu nezaviněně ušlo. Zhotovitel je však povinen nechat si započíst to, co ušetřil neprovedením 

díla, co vydělal jinak (tj. realizováním jiných smluv) nebo úmyslně zameškal vydělat 

(zameškáním jiných smluv, které úmyslně nerealizoval)71. Pokud byl zhotovitel při provádění 

díla zdržen okolnostmi na straně objednatele, může za to požadovat po objednateli 

přiměřenou náhradu. 

                                                 
67 § 637 odst. 1 OZ. 
68 § 645 odst. 2 OZ a § 653 odst. 2 OZ a contrario. 
69 § 639 OZ. 
70 § 522 OZ. 
71 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s 1658 a násl. 
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Objednatel má velice široké právo kdykoliv během provádění díla od smlouvy 

odstoupit z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu72. Toto právo mu přísluší až do 

okamžiku dokončení díla, poté již odstoupit nemůže. Zhotovitel má ovšem v případě 

odstoupení objednatele od smlouvy právo na zaplacení částky, která připadá na již provedené 

práce, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na náhradu účelně 

vynaložených nákladů. Jiným použitím se myslí především využití nedokončeného díla pro 

jiného objednatele nebo jeho prodej. Z textu § 642 OZ vyplývá, že právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů má zhotovitel i v případě, že může výsledek své již vykonané práce 

využít jinak73. Odstoupit od smlouvy může objednatel též za situace, kdy je zřejmé, že dílo 

nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, jestliže zhotovitel neučinil nápravu ani 

v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel za tím účelem poskytl. 

6.2.1 Smlouva o zhotovení věci na zakázku 
 

Smlouva o zhotovení věci na zakázku je zvláštním druhem smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je zhotovení nové věci jakožto hmotného předmětu. Předmětem této smlouvy 

nemůže být výsledek nehmotné povahy74. Uzavřením smlouvy vzniká objednateli právo, aby 

mu zhotovitel věc dle jeho objednávky zhotovil, a zároveň povinnost zaplatit zhotoviteli cenu 

za zhotovení věci. Smlouva se řídí obecnými ustanoveními smlouvy o dílo, tj. § 631 - § 643 

OZ, tam kde ovšem ustanovení § 645 až § 651 OZ obsahují zvláštní úpravu, má tato před 

obecnými ustanoveními přednost. 

Zhotovitel odpovídá jak za vady, která má věc zhotovená na zakázku při převzetí 

objednatelem, tak i za vady, jež se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Dále zhotovitel 

odpovídá za to, že věc má vlastnosti, které si vymínil objednatel. Jedná se o odpovědnost 

objektivní75. V případě, že příčinou vad provedené zakázky je vadnost materiálu dodaného 

objednatelem nebo nevhodnost jeho pokynů, odpovídá zhotovitel za takovéto vady, jestliže 

objednatele na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů neupozornil dle § 637 odst. 1 OZ. 

U věcí zhotovovaných na zakázku činí záruční doba šest měsíců, u zhotovení stavby 

pak tři roky. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb bude záruční doba 

kratší, nejméně však 18 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší 

dobu, mohou zvláštní právní předpisy stanovit záruční dobu delší než šest měsíců; totéž se 

                                                 
72 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 105. 
73 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s 1661. 
74 Tamtéž, s. 1663. 
75 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 166. 
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může týkat jen určité součásti věci. Zhotovitel je povinen v tomto případě vydat objednateli 

záruční list s vyznačenou délkou záruční doby. Nově dle novely provedené zákonem č. 

28/2011 Sb., která vložila do občanského zákoníku § 612 odst. 2, platí, že ustanovení oddílu o 

prodeji zboží v obchodě se použijí i pro spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na zakázku. 

Z této novely není zcela jasné, co chtěl zákonodárce u smlouvy o zhotovení věci uzavřené se 

spotřebitelem upravit. Patrně však bylo záměrem prodloužení obecné délky záruční lhůty pro 

spotřebitele ze šesti měsíců na dva roky76. Legislativně-technické provedení je však velice 

rozporuplné a teorie ani praxe se zatím zcela neshodly, zda toto vložené ustanovení skutečně 

záruční dobu prodloužilo u smluv uzavřených se spotřebitelem na 24 měsíců nebo zda i 

nadále pro spotřebitele platí záruční doba šestiměsíční77. Pokud zákonodárce zamýšlel 

prodloužit záruční dobu pro spotřebitele, měl tak učinit výslovně a jednoznačně přímo 

novelizací § 646 OZ. 

Záruční doba běží ode dne převzetí věci. Jestliže však objednatel věc převzal až po 

dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto 

povinnost. Nároky z vad jsou upraveny v § 648 OZ a rozlišují se podle toho, zda jde o vadu 

odstranitelnou či neodstranitelnou a zda brání řádnému užívání věci jako věci bez vady. U 

vad, které lze odstranit, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady bez 

zbytečného odkladu. Nejpozději však musí být u smluv se spotřebitelem dle § 19 odst. 3 

OchSpotř vada odstraněna do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak má spotřebitel stejné 

nároky jako v případě vady neodstranitelné. V případě vad, které nelze odstranit a které brání 

tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel 

právo na zrušení smlouvy. Stejné právo má i v případě vad odstranitelných, jestliže nemůže 

věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad78. Jde-li o 

vadu neodstranitelnou, která ale nebrání řádnému užívání věci, má objednatel pouze právo na 

přiměřenou slevu z ceny věci. 

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době, jinak 

dojde k jejich zániku. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady dochází k stavení běhu 

záruční doby a doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby 

nepočítá. Zhotovitel má povinnost vydat objednateli potvrzení o tom, kdy došlo k uplatnění 

práva z odpovědnosti za vady, o provedené opravě a době jejího trvání. 

                                                 
76 např. http://www.podnikatel.cz/clanky/na-prodej-zvirat-plati-dvouleta-zaruka/ (citováno 7.6.2011). 
77 např. http://www.spotrebitele.info/vase-prava/karticka2be9.html?als%5BKID%5D=2340738 (citováno 
15.8.2011). 
78 Opětovným vyskytnutím vady se stejně jako u kupní smlouvy rozumí výskyt vady, která byla již nejméně 
dvakrát odstraňována; větším počtem vad pak alespoň tři současně existující odstranitelné vady. 
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Objednatel je povinen převzít si zhotovenou věc nejpozději do jednoho měsíce od 

doby, kdy věc měla být zhotovena. Jestliže byla věc zhotovena později, pak ji musí převzít do 

jednoho měsíce od jejího zhotovení. Okamžikem převzetí se vlastníkem zhotovené movité 

věci stane objednatel a přejde na něj nebezpečí škody na věci. V případě, že si objednatel ve 

stanovené lhůtě věc nepřevezme, je zhotovitel povinen věc uskladnit a bylo-li tak dohodnuto, 

může po objednateli požadovat poplatek za uskladnění. Jestliže si objednatel věc nevyzvedne 

ani do šesti měsíců ode dne, kdy byla zhotovena, může po uplynutí této doby zhotovitel s věcí 

volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit ani s ní jiným způsobem účelně naložit, 

má nadále vůči objednateli právo na zaplacení ceny za zhotovení díla. Jiná pravidla platí pro 

zhotovovanou stavbu. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku objednatel. Přesto dle § 

651 OZ odpovídá za poškození nebo zničení stavby zhotovované na objednávku až do 

převzetí stavby zhotovitel. Odpovědnost zhotovitele je objektivní a jediným liberačním 

důvodem je skutečnost, že by ke škodě došlo i jinak, např. živelní událostí. U zhotovování 

staveb má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za stavbu, jelikož není jejím vlastníkem a 

nemůže ji proto sám zpeněžit79. 

6.2.2 Smlouva o opravě a úpravě věci 
 

Smlouva o opravě a úpravě věci je druhým zvláštním druhem smlouvy o dílo 

upraveným občanským zákoníkem. Uzavřením smlouvy vznikne objednateli právo, aby mu 

zhotovitel dle jeho objednávky provedl opravu či úpravu věci a zhotoviteli vznikne právo, aby 

mu objednatel za opravu či úpravu věci zaplatil cenu. Smlouva se řídí obecnými ustanoveními 

smlouvy o dílo, tj. § 631 - § 643 OZ, tam kde ale ustanovení § 652 až § 656 OZ obsahují 

zvláštní úpravu, má tato přednost před obecnou úpravou smlouvy o dílo. Zvláštní ustanovení 

neobsahují lhůtu pro provedení opravy či úpravy, proto se použije § 633 OZ. Předmětem 

smlouvy může být jen oprava, úprava nebo jiná údržba věci již existující, smlouvou o opravě 

a úpravě věci nemůže dojít k vytvoření věci nové. Proto nedochází k převodu vlastnického 

práva mezi zhotovitelem a objednatelem80. Opravou je dle § 652 odst. 2 OZ činnost, kterou se 

zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo jejího opotřebení. Úpravou se 

rozumí činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Oba popisy jsou jen 

demonstrativní. 

                                                 
79 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1675 a násl. 
80 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s 267 a násl. 
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Zhotovitel opravy či úpravy odpovídá objednateli za vady, které mají původ 

v provedené opravě nebo úpravě a které má provedená oprava či úprava při převzetí 

objednatelem nebo které se vyskytnou až po převzetí opravené či upravené věci v záruční 

době. Za vady, které nevznikly v důsledku provedené opravy či úpravy, resp. jejichž 

odstranění nebylo předmětem smlouvy o opravě a úpravě věci, zhotovitel neodpovídá81. 

Odpovídá však za vady, jejichž příčinou je vadnost opravované nebo upravované věci anebo 

nevhodnost pokynů objednatele, jestliže zhotovitel objednatele na vadnost věci či nevhodnost 

pokynů neupozornil. Pokud zhotovitel objednatele řádně upozornil dle § 637 odst. 1 OZ a 

opravu či úpravu provedl, pak ani za takovéto vady neodpovídá. Odpovědnost za vady má 

objektivní povahu. Za vadu je třeba považovat především neodstranění vady, poškození nebo 

opotřebení, které věc měla a jež měly být dle smlouvy opraveny, nebo nedosažení 

vzhledových nebo jiných vlastností, jež měla věc úpravou získat82. 

Záruční doba za opravu či úpravu věci činí tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními 

právními předpisy stanovena záruční doba jiná. Tomu je tak zejména v případě, kdy je účelem 

opravy nebo úpravy umožnit užívání věci po delší dobu, zvláštní předpisy pak mohou pro 

opravu či úpravu stanovit záruční dobu delší než tři měsíce. Ta se může týkat i jen některé 

součástky věci. U delší záruční doby je zhotovitel povinen vydat objednateli záruční list 

s vyznačením její délky. Prohlášením v záručním listě může zhotovitel objednateli poskytnout 

záruku přesahující zákonný rozsah záruky i jednostranně. U stavebních prací musí být záruční 

doba nejméně osmnáct měsíců. Záruční doba začíná běžet od provedení opravy či úpravy, 

jestliže k nim došlo u objednatele, nebo od převzetí věci, jestliže byla oprava či úprava 

prováděna u zhotovitele83. 

Jestliže je věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné 

odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v dohodnuté lhůtě. Nebyla-li lhůta 

dohodnuta, musí být opravena dle § 19 odst. 3 OchSpotř do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace. Po uplynutí sjednané či zákonné lhůty na odstranění vady má objednatel stejná 

práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou84. Nelze-li vadu odstranit anebo se vada vyskytne 

znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy či 

úpravy. Volba nároku je na objednateli. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněny u 

zhotovitele v záruční době, jinak zaniknou. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady 

                                                 
81 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1678. 
82 Tamtéž, s. 1678. 
83 § 654 OZ. 
84 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 109. 
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dochází k stavení běhu záruční doby a doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení 

opravy se do záruční doby nepočítá. 

Objednatel je povinen vyzvednout věc do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy 

oprava nebo úprava věci měla být provedena, a jestliže byla provedena později, tak do 

jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pokud si objednatel věc během měsíční 

lhůty včas nevyzvedne, má zhotovitel povinnost věc uskladnit a objednatel je povinen mu po 

této době zaplatit poplatek za uskladnění. V případě, že si objednatel věc nevyzvedne ani ve 

lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen věc vyzvednout, může ji zhotovitel prodat. 

Přestože opravená či upravená věc patří stále objednateli, občanský zákoník umožňuje 

zhotoviteli převést platně na třetí osobu vlastnické právo k této věci. Jedná se o výjimku ze 

zásady občanského práva, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má85. Jde-li 

o věc větší hodnoty a zhotovitel zná adresu objednatele, musí jej o záměru věc prodat předem 

vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Po prodeji věci může 

zhotovitel z výtěžku prodeje uhradit cenu opravy nebo úpravy, poplatek za uskladnění a 

náklady prodeje. Případný zbytek výtěžku prodeje je povinen vyplatit objednateli, ten však 

sám musí právo na výtěžek u zhotovitele uplatnit86.  

6.2.3 Smlouva  o dílo uzavíraná se spotřebitelem dle obchodního zákoníku 
 

Obdobně jako v případě kupní smlouvy je možné i smlouvu o dílo uzavíranou se 

spotřebitelem podřídit režimu obchodního zákoníku. Použití obchodního zákoníku je opět 

podmíněno písemně uzavřenou dohodou o tom, že se smlouva o dílo bude řídit obchodním 

zákoníkem, která nesmí pod sankcí neplatnosti zhoršovat postavení účastníka smlouvy, který 

není podnikatelem. V souladu s § 262 odst. 4 ObchZ se i na tuto smlouvu o dílo použijí 

ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dále zejména § 52 – 54 OZ, § 55-57 OZ a § 612 

odst. 2 OZ. Dále objednatel, který je spotřebitelem, nese odpovědnost za porušení povinností 

ze smlouvy o dílo podřízené obchodnímu zákoníku podle ustanovení občanského zákoníku a 

na jeho společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

6.3 Smlouva o úvěru 
 

Smlouva o poskytování úvěru pro spotřebitele je s účinností od 1. ledna 2011 upravena 

novým zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který 

                                                 
85 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné, I. díl, Páté, jubilejní aktualizované vydání, Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 49. 
86 § 656 OZ. 
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zrušil a nahradil dosavadní zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání 

spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Nová právní úprava byla přijata kvůli 

povinnosti transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 

Nová pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů platí tedy jak na úrovni EU, tak 

následně i v ČR. Posun oproti stávající právní úpravě spočívá především ve výrazném 

rozšíření informační povinnosti poskytovatelů úvěrů vůči spotřebitelům, povinnost 

poskytovatelů posoudit schopnost klienta úvěr splácet a právo spotřebitele od smlouvy do 14 

dnů od uzavření odstoupit bez udání důvodů87. 

Dle § 1 ZSpU se za spotřebitelský úvěr považuje odložená platba, půjčka, úvěr nebo 

jiná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem nebo jeho 

zprostředkovatelem. Následující § 2 obsahuje ovšem v souladu s implementovanou směrnicí 

široký výčet výjimek, na něž se ZSpU nevztahuje. Z věcné působnosti zákona jsou tak 

vyloučeny odložené platby, půjčky a úvěry: 

� poskytnuté pro účely bydlení, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a 

jejichž účelem je nabytí vlastnictví k nemovitosti, výstavba nemovitosti nebo 

vypořádání vlastnických vztahů k ní, nabytí členství v bytovém družstvu nebo účasti 

v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu, 

změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 

� sjednané v podobě nájmu nebo leasingu, u kterých není sjednáno právo nebo 

povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby, 

� poskytnuté bez úroku nebo jakékoliv jiné úplaty, 

� sjednané v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávek zboží stejného 

druhu, za které může spotřebitel platit v průběhu poskytování formou splátek, 

� které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům jako vedlejší činnost v případě, že 

jsou poskytovány s roční procentní sazbou nákladů nižší než jsou sazby obvykle 

nabízené na trhu, a které nejsou obecně nabízeny veřejnosti, 

� které jsou sjednány s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou a jejichž účelem je 

provedení investice s cennými papíry88, 

� v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu, 

� poskytované omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu bezúročně nebo 

s úrokovými sazbami nižšími, než jsou sazby na trhu obvyklé89, 

                                                 
87 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 145/2010 Sb., citováno z www.psp.cz dne 14.3.2011. 
88 Tyto specifické právní vztahy jsou upraveny zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
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� při jejímž poskytnutí je věřiteli přenechána movitá věc a věřiteli nevzniká právo na 

vrácení peněz, tj. smluvní vztahy vznikající při provozování zastaváren, 

� s celkovou výší nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč. 

Pro účely výpočtu výše úvěru se částka 5 000 Kč považuje za dosaženou i tehdy, 

pokud je mezi týmž věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období 12 měsíců více smluv se 

stejným nebo obdobným účelem, ve kterých se sjednává úvěr na částku nižší než 5 000 Kč, 

pokud součet poskytnutých úvěrů dosáhne nebo přesáhne částku 5 000 Kč. Za smlouvu, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, se v tomto případě považuje ta, kterou se dosáhne nebo 

přesáhne částka 5 000 Kč, jakož i všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období. 

Toto ustanovení má zamezit možnosti obcházet zákon tím, že by věřitel uzavřel se 

spotřebitelem za týmž účelem několik smluv o spotřebitelském úvěru na částku nižší než 

5 000 Kč. 

V §§ 4 – 7 ZSpU jsou upraveny informační povinnosti věřitelů v jednotlivých fázích  

nabízení nebo sjednávání spotřebitelských úvěrů, jejichž smyslem je zajištění co nejúplnějších 

a nezkreslených údajů o úvěru spotřebiteli. Minimální výčty povinně poskytovaných 

informací v různých fázích smluvního vztahu mezi spotřebitelem a věřitelem jsou nově 

uvedeny v přílohách č. 1 až 4 k ZSpU. Příloha č. 1 obsahuje výčet informací, které musí 

jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat 

reklama, která nabízí spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování a jejíž součástí je 

jakýkoliv údaj o jeho nákladech. Jedná se zejména o roční procentní sazbu nákladů, výpůjční 

úrokovou sazbu, celkovou výši spotřebitelského úvěru a výši jednotlivých splátek, dobu trvání 

spotřebitelského úvěru, případnou povinnost uzavřít smlouvu o pojištění spotřebitelského 

úvěru a další údaje. 

Dle § 5 ZSpU je věřitel povinen poskytnout s dostatečným předstihem před uzavřením 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před tím, než spotřebitel učiní 

závazný návrh na uzavření takové smlouvy, informace vyjmenované v příloze č. 2 k ZSpU, a 

to v listinné podobě nebo na jiném trvalém  nosiči dat. Kromě již výše uvedených se jedná 

např. o údaje o věřiteli, druhu spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání, v případě 

odložených plateb o zboží nebo službě a jejich ceně, která by byla placena bez využití 

spotřebitelského úvěru, stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb 

nebo smluvní pokutě v případě prodlení věřitele, právu na odstoupení od smlouvy, právu na 

                                                                                                                                                         
89 Zde měl zákonodárce na mysli především překlenovací půjčky poskytované státem, kraji či obcemi v případě 
živelných a jiných mimořádných událostí, určených zejména na pořízení nezbytného vybavení  domácností nebo 
opravu domů a bytů. 
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předčasné splacení úvěru nebo právu na bezplatné obdržení kopie návrhu smlouvy. Všechny 

tyto informace musí být stejně výrazné, což má bránit tomu, aby informace podstatné pro 

rozhodování spotřebitele poskytl věřitel pouze drobným písmem. Věřitel musí k údajům 

poskytnout spotřebiteli náležitá vysvětlení, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda 

nabízený spotřebitelský úvěr odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Důvodem pro takto 

širokou informační povinnost již ve fázi předsmluvního jednání je dle důvodové zprávy nízká 

míra znalostí spotřebitelů v této oblasti. 

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje dle § 6 ZSpU písemnou 

formu, přičemž jedno vyhotovení musí obdržet spotřebitel v listinné podobě nebo na jiném 

trvalém nosiči dat, a věřitel musí ve smlouvě uvést informace stanovené v příloze č. 3 

k ZSpU. Nedodržení informační povinnosti ani písemné formy nemá ovšem za následek 

neplatnost smlouvy. Nad rámec informací sdělovaných již i podle příloh č. 1 a 2 ZSpU se 

jedná především o kontaktní údaje smluvních stran, informace o postupu v případě ukončení 

smluvního vztahu, informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského vztahu 

prostřednictvím finančního arbitra a označení příslušného orgánu dozoru. Po dobu trvání 

spotřebitelského úvěru je věřitel povinen informovat spotřebitele v listinné podobě nebo na 

jiném trvalém nosiči dat o každé změně výpůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před 

nabytím její účinnosti, u úvěrů ve formě možnosti přečerpání pak musí spotřebiteli poskytovat 

prostřednictvím výpisu z účtu pravidelně v přiměřeném intervalu informace uvedené v příloze 

č. 4 ZSpU. Jedná se o informace o částce a datu čerpání úvěru, zůstatku z předchozího výpisu 

a novém zůstatku, datu a výši plateb provedených spotřebitelem, použité úrokové sazbě, 

poplatcích za spotřebitelský úvěr zaplacených v daném období a minimální částce, která má 

být spotřebitelem zaplacena. 

Pokud smlouva o spotřebitelském úvěru nebude obsahovat výše uvedené povinné 

informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, bude spotřebitelský úvěr dle § 8 

ZSpU od počátku namísto ve smlouvě sjednané sazby úročený ve výši diskontní sazby platné 

v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou. Věřitel nemůže přitom 

požadovat po spotřebiteli ani žádné jiné platby na spotřebitelský úvěr, jelikož ujednání o nich 

budou neplatná, a to rovněž se zpětným účinkem od okamžiku uzavření smlouvy. 

Nově zavedenou povinností, kterou dosavadní zákon č. 321/2001 Sb. nestanovoval, je 

povinnost věřitele posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to ještě před 

uzavřením smlouvy, ve které se spotřebitelský úvěr sjednává, či změnou takové smlouvy, 

která spočívá ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru. Toto posouzení 

musí být provedeno s náležitou odbornou péčí na základě dostatečného množství informací 
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získaných od spotřebitele, a je-li to nezbytné, i nahlédnutím do databází umožňujících 

posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Tato povinnost je nová jen pro nebankovní 

poskytovatele úvěrů, u bank se jedná jen o konkretizaci povinnosti jednat obezřetně, která je 

stanovena v § 12 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách90. Spotřebitel je povinen poskytnout 

věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti 

spotřebitele splácet úvěr. Pokud věřitel zamítne žádost spotřebitele na poskytnutí úvěru na 

základě dat získaných z databáze používané pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je 

věřitel povinen okamžitě a bezplatně vyrozumět spotřebitele o výsledku tohoto vyhledávání a 

sdělit mu, jakou databázi pro vyhledávání použil. 

Obdobně jako u jiných spotřebitelských smluv upravených komunitárním právem je i 

v ZSpU zakotveno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Pokud smlouva neobsahuje povinné informace dle ZSpU, skončí lhůta pro odstoupení až 14 

dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli dodatečně chybějící informace poskytl. Odstoupení musí být 

písemné, přičemž lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je odstoupení 

věřiteli odesláno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den 

lhůty. V souladu se směrnicí je tedy uplatněna tzv. procesní lhůta a k doručení může dojít i po 

uplynutí 14 dnů od uzavření smlouvy. Čtrnáctidenní lhůta má dle důvodové zprávy k ZSPU 

umožnit spotřebiteli plně si uvědomit svá práva a povinnosti ze smlouvy a poskytnout čas pro 

porozumění a ověření veškerých poskytnutých informací. Až dlouhodobější praxe ukáže, zda 

takto široce formulované právo na odstoupení nepovede k zneužívání institutu odstoupení pro 

účely krátkodobého vykrývání a refinancování dluhů nebo opatřování hotovosti pro okamžité 

spekulativní obchodování. Po odstoupení je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve 

výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo. Jedná se tudíž o úrok 

vypočtený za základě dohodnuté úrokové sazby za období, od kdy byl úvěr čerpán, do dne, 

kdy došlo ke splacení jistiny. Žádná další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků 

zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo osobám pověřeným jejím výkonem91, 

není věřitel od spotřebitele v případě odstoupení oprávněn požadovat. Pokud věřitel nebo třetí 

osoba poskytuje spotřebiteli doplňkovou službu související se smlouvou o spotřebitelském 

úvěru92, zaniká okamžikem odstoupení od této smlouvy i smlouva o doplňkové službě. 

                                                 
90 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 145/2010 Sb., citováno z www.psp.cz dne 14.3.2011. 
91 Může se jednat např. o poplatky za ověření podpisu. 
92 Typicky jde v praxi o pojištění schopnosti splácet úvěr. 



 59 

Je-li spotřebitelský úvěr sjednán na dobu neurčitou, upravuje § 12 ZSpU i možnost 

výpovědi takovéhoto úvěru. Pokud nebyla ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta, může 

spotřebitel vypovědět spotřebitelský úvěr s okamžitou účinností, přičemž výpověď nesmí být 

věřitelem nijak zpoplatněna. Byla-li výpovědní lhůta ve smlouvě sjednána, nesmí činit déle 

než 1 měsíc. Věřitel je oprávněn vypovědět úvěr sjednaný na dobu neurčitou pouze, pokud tak 

bylo sjednáno výslovně ve smlouvě, a to písemně v listinné podobě nebo na jiném trvalém 

nosiči dat. Sjednaná výpovědní doba ze strany věřitele přitom nesmí být kratší než 2 měsíce. 

V § 15 ZSpU je spotřebiteli přiznáno právo spotřebitelský úvěr splatit zcela nebo 

zčásti předčasně kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě mu 

vzniká právo na poměrné snížení celkových nákladů na poskytnutý úvěr. Věřitel má naopak 

právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé 

souvislosti s předčasným splacením úvěru. Výše těchto nákladů je však limitována a nesmí 

přesáhnout 1% z předčasně splacené části spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi 

předčasným splacením a sjednaným koncovým datem úvěru jeden rok, resp. 0,5% z předčasně 

splacené části spotřebitelského úvěru, je-li tato doba kratší než jeden rok. Současně nesmí 

náhrada nákladů přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od 

předčasného splacení do řádného skončení spotřebitelského úvěru. V zákonem vymezených 

případech pak věřitel nemá nárok na náhradu nákladů za předčasné splacení vůbec93. 

Zvláštní úprava se vztahuje na smlouvu o vázaném spotřebitelském úvěru, jíž se podle 

§ 14 ZSpU rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a která je současně 

závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Zákon zakotvuje nevyvratitelnou 

právní domněnku, že smlouva o spotřebitelském úvěru je závislá na smlouvě o koupi zboží 

nebo poskytnutí služby, pokud je smlouva o spotřebitelském úvěru určena výhradně 

k financování koupě konkrétního zboží nebo poskytnutí určité služby a současně: a) 

prodávající nebo poskytovatel služby je zároveň věřitelem nebo b) věřitel využije služeb 

prodávajícího nebo poskytovatele v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru 

nebo c) konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském 

úvěru. Pak platí, že pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí 

služby, jejichž cena byla plně nebo zčásti hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká 

automaticky též smlouva o vázaném úvěru. O tomto je spotřebitel povinen věřitele 

informovat. Zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru nesmí být spojen s uplatněním 

                                                 
93 Je tomu tak především v případě spotřebitelského úvěru sjednaného ve formě možnosti přečerpání (tzv. 
kontokorent) nebo pokud dojde k předčasnému splacení v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění 
splácení spotřebitelského úvěru. 
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jakýchkoliv sankcí ze strany věřitele nebo třetí osoby vůči spotřebiteli. Jestliže byla dále 

smlouva o koupi uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo za použití prostředků 

komunikace na dálku a spotřebitel vrátil zboží prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit 

věřiteli poskytnuté peníze dříve, než je mu prodávajícím vrácena kupní cena. Účelem tohoto 

ustanovení je zamezení potížím, které vznikaly spotřebitelům v případě podomního prodeje 

nebo zájezdních prodejních akcí, kdy v případě odstoupení od smlouvy o koupi zboží měl 

spotřebitel dle právní úpravy platné do konce roku 2010 povinnost splácet poskytnutý úvěr i 

v případě, že mu ze strany prodávajícího dosud nebyla vrácena kupní cena94. 

7. Specifická práva a povinnosti spotřebitelského právního vztahu 
 

V okamžiku, kdy je smlouva bez ohledu na smluvní typ či zákon, v němž je upravena, 

uzavírána mezi spotřebitelem a dodavatelem, automaticky se na takový smluvní vztah 

vztahují kromě jiných i příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Tento zákon obsahuje v §§ 3 až 19 celou řadu povinností pro prodávající (a tím pádem práv 

ze strany spotřebitele), z nichž četné mají rovněž i soukromoprávní povahu v tom smyslu, že 

výrazně ovlivňují předkontraktační jednání prodávajícího, uzavírání smlouvy se spotřebitelem 

i její následné plnění a realizaci dalších práv a povinností z ní vyplývajících. Práva a 

povinnosti zde uvedená tedy mají podstatný dopad na spotřebitelské právní vztahy a rozšiřují 

a doplňují práva  a povinnosti účastníků spotřebitelských smluv plynoucí z občanského 

zákoníku a dalších zvláštních zákonů, upravujících jednotlivé smluvní typy. O 

nejvýznamnějších z nich je pojednáno podrobněji níže. 

7.1 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb 
 

První skupina povinností prodávajícího je v zákoně označena nadpisem „Poctivost 

prodeje výrobků a služeb“. Dle § 3 OchSpotř je prodávající povinen prodávat výrobky ve 

správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost 

těchto údajů. Dále musí prodávající prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo 

schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů. 

Pokud jakost takto stanovena není, musí prodávají prodávat výrobky a poskytovat služby 

v jakosti jím udávané, v případě, že ji ani neudává, v jakosti obvyklé. Zároveň je prodávající 

povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu se zvláštními 

                                                 
94 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 145/2010 Sb., citováno z www.psp.cz dne 14.3.2011. 
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cenovými předpisy95 a tyto ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně 

účtovat. V případě, že jsou výrobky prodávány a služby poskytovány v hotovosti, je 

prodávající povinen celkovou částku za výrobky či služby zaokrouhlit vždy k nejbližší platné 

nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. V současné době je touto nominální hodnotou 

dle vyhlášek České národní banky 1 Kč. 

7.2 Zákaz nekalých obchodních praktik 
 

Prodávajícím je v § 4 odst. 3 OchSpotř zakázáno užívání nekalých obchodních praktik 

při nabízení nebo prodeji výrobků a při nabízení nebo poskytování služeb. Za nekalou 

praktiku se přitom považuje  dle § 4 odst. 1 OchSpotř obchodní praktika za podmínky, jestliže 

je jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé 

podstatné ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit rozhodnutí, které by jinak 

neučinil. V případě, že je obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, který je vůči ní 

zranitelný ve zvýšené míře, např. z důvodu svého věku či duševní poruchy, je nutno míru 

klamavosti takové obchodní praktiky posoudit z hlediska toho, jak by působila na průměrného 

člověka s daným „znevýhodněním“. Je zde tedy dán důvod pro posouzení přísnější než u 

průměrného spotřebitele obecně. Není přitom rozhodující, zda konkrétní spotřebitel 

rozhodnutí ovlivněné negativně nekalou obchodní praktikou učiní či nikoliv, pro klasifikaci 

obchodní praktiky jako nekalé postačí pouhý fakt, že k ovlivnění rozhodování spotřebitele 

zvolenou obchodní praktikou reálně dojít mohlo. 

Za nekalé praktiky označuje zákon o ochraně spotřebitele zejména klamavé a agresivní 

obchodní praktiky. Tento výčet je pouze demonstrativní a nekalou obchodní praktikou tedy 

může být  i praktika, již nebude možné podřadit pod definici klamavých a agresivních praktik, 

pokud bude splňovat obecné vymezení nekalé praktiky v § 4 odst. 1 OchSpotř. 

7.2.1 Klamavé obchodní praktiky 
 

Klamavé obchodní praktiky jsou vymezeny dvojím způsobem. Jednak se za klamavé 

obchodní praktiky považují ty, které jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k zákonu o ochraně 

spotřebitele. Zde je uvedeno více než 20 typických klamavých praktik obchodníků 

spočívajících zejména v neoprávněném používání značek jakosti a označení původu, 

nepravdivém prohlášení, že výrobek či služba bude v prodeji jen po omezenou dobu nebo že 

má potřebná schválení a povolení, uvádění jako přednosti výrobku či služby práva, která 
                                                 
95 Zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí tento 
zákon provádějící. 
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spotřebiteli plynou přímo ze zákona, klamání ohledně výrobce, vyvolání dojmu ve 

spotřebiteli, že si již výrobek objednal a je povinen jej uhradit, nebo dojmu, že jsou výrobek či 

služba poskytovány zdarma, ač tomu tak není apod. 

Zároveň jsou v § 5 odst. 1 OchSpotř uvedeny obecné znaky klamavých praktik. Podle 

nich je obchodní praktika klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj či je-li důležitý údaj96 sám 

o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem, za nichž byl 

užit, nebo opomene podnikatel takový důležitý údaj uvést, ačkoliv ho lze s přihlédnutím ke 

všem okolnostem spravedlivě požadovat. Dále je obchodní praktika klamavá, pokud vede 

způsob prezentace výrobku či služby k záměně s jinými výrobky či službami nebo není 

dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal. 

Klamavou obchodní praktikou je podle § 5 odst. 2 OchSpotř vždy i nabízení nebo prodej 

výrobků a služeb porušujících práva duševního vlastnictví a neoprávněné užívání chráněného 

označení v obchodním styku. Nekalými obchodními praktikami jsou tedy i takové, které 

nejsou uvedené v příloze č. 1 zákona o ochraně spotřebitele, pokud naplňují některý ze znaků 

vyjmenovaných v § 5 OchSpotř. 

7.2.2 Agresivní obchodní praktiky 
 

Rovněž agresivní obchodní praktiky jsou vymezeny jednak obecnými znaky a dále i 

příkladmým výčtem v příloze zákona o ochraně spotřebitele. Podle § 5a OchSpotř je obchodní 

praktika agresivní vždy, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, 

donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost 

svobodného rozhodnutí spotřebitele. Vždy je nutno při posouzení přihlédnout k okolnostem, 

za nichž je obchodní praktika použita, neboť tatáž praktika může být v jedné situaci 

hodnocena jako agresivní, zatímco v jiné nikoliv. Zákon o ochraně spotřebitele 

demonstrativně uvádí jako tato hodnotící kritéria načasování, místo a dobu trvání obchodní 

praktiky, způsob, výhružnost a urážlivost jednání prodávajícího, vědomé využití nepříznivé 

situace spotřebitele, kladení nepřiměřených překážek spotřebiteli pro uplatnění jeho práv a 

vyhrožování protiprávním jednáním ze strany prodávajícího. 

V příloze č. 2 k zákonu o ochraně spotřebitele jsou vyjmenovány praktiky, které se za 

agresivní považují vždy. Jsou jimi např. vytváření dojmu, že spotřebitel nemůže opustit místo, 

kde je nabízen nebo prodáván výrobek či poskytována služba, bez uzavření smlouvy, 

                                                 
96  Za důležitý údaj se podle OchSpotř považují identifikační údaje prodávajícího, označení výrobce, dovozce 
nebo dodavatele, název výrobku, údaj o hmotnosti, množství, velikosti nebo rozměru výrobku, složení materiálu 
u textilních výrobků a obuvi a informace požadované pro uzavření smlouvy podle zvláštního právního předpisu. 
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požadování platby za dodané výrobky nebo služby, které si spotřebitel neobjednal, opakované 

činění nevyžádané nabídky spotřebiteli prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronické 

pošty, nabádání dětí prostřednictvím reklamy, aby si koupily nabízené výrobky či služby, 

popř. k jejich koupení přesvědčily dospělou osobu a další. 

7.3 Informační povinnost 
 

Zákon o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícím, aby spotřebitele řádně informovali 

o některých skutečnostech podstatných pro rozhodování o koupi zboží či služeb a jejich řádné 

užívání. Tyto informace je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli automaticky ex lege, 

aniž by o ně musel spotřebitel sám žádat. Informační povinnost prodávajících je upravena v 

§§ 9 až 14a OchSpotř. Patří sem podle § 9 OchSpotř povinnost řádně informovat spotřebitele 

o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu 

použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo 

údržby, a rizicích spojených s poskytovanou službou. Povinnosti poskytnout výše uvedené 

potřebné a správné informace se prodávající nemůže zprostit, a to ani poukazem na 

skutečnost, že mu je neposkytl výrobce, dovozce či dodavatel. Zákon tedy předpokládá určitý 

stupeň odborné způsobilosti samotného prodávajícího. Obdobnou povinnost jako § 9 

OchSpotř ukládá prodávajícím i občanský zákoník v § 617, podle kterého je-li třeba, aby při 

užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo 

technickou normou, je prodávající povinen s nimi kupujícího seznámit97. Nesplní-li tuto 

povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou. 

V případě, že je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, musí prodávající zajistit, 

aby takové informace byly obsaženy v přiloženém návodu. Zároveň je prodávající vůči 

spotřebiteli odpovědný za to, že informace v návodu budou poskytnuty v srozumitelné 

podobě. Tento požadavek je vždy nutné vztáhnout k danému druhu zboží či služby a posoudit 

je podle úrovně znalostí a zkušeností jejich průměrného spotřebitele98. Ve chvíli, kdy jsou 

informace poskytovány v písemné podobě, musí prodávající dále podle § 11 odst. 1 OchSpotř 

zajistit, aby byly poskytnuty v českém jazyce. Jednotlivé údaje mohou být uvedeny namísto 

slovního vyjádření v podobě symbolů a piktogramů. V takovém případě ale musí současně 

být prodávající při prodeji výrobků schopen spotřebiteli na požádání tyto symboly vysvětlit 

nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam. 

                                                 
97 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 42. 
98 Tamtéž, s. 43. 
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Rozsah informační povinnosti je zákonem limitován tím, že prodávající není povinen 

poskytnout spotřebiteli informace a skutečnosti, které jsou zřejmé a všeobecně známé. 

Obdobně i § 617 OZ uvádí, že prodávající není povinen seznámit kupujícího s takovými 

zvláštními pravidly pro užívání věci, která jsou obecně známá. Takto je zamezeno situacím, 

kdy by se spotřebitel domáhal na prodávajícím odpovědnosti za vadu výrobku nebo za škodu 

na dalším majetku, přičemž by se odvolával na neposkytnutí informací, které by měl při 

průměrné míře znalostí a opatrnosti vědět sám, aniž by mu byly sdělovány prodejcem zboží či 

poskytovatelem služby při jejich každém pořizování. 

Zvláštní informační povinnosti ukládají právní předpisy prodávajícím ohledně cen 

zboží a služeb. Prodávající je dle § 12 odst. 1 OchSpotř povinen informovat o cenách 

prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy, a to zřetelným 

označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. 

Za takové vhodné označení je možno považovat nejrůznější vývěsky, katalogy, ceníky nebo 

reklamní letáky, ať už v tištěné nebo elektronické podobě v závislosti na způsobu nabízení a 

prodeje. Informace o ceně nebo okolnost, že je informace o ceně neúplná anebo chybí, nesmí 

především ve spotřebiteli podle § 12 odst. 2 OchSpotř vzbuzovat zdání, že je cena nižší, než 

jaká je ve skutečnosti, že stanovení ceny závisí na skutečnostech, na nichž ve skutečnosti 

nezávisí, že jsou v ceně zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, dodávek či služeb, které se ve 

skutečnosti platí zvlášť, nebo že cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, 

ačkoliv tomu tak není. Nesmí ani dojít ke vzbuzování zdání, že vztah mezi cenou a užitečností 

nabízeného výrobku nebo služby a zároveň mezi cenou a užitečností srovnatelného výrobku 

nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není. 

Za cenový předpis podle § 12 odst. 1 OchSpotř je třeba v prvé řadě považovat zákon č. 

526/1990 Sb., o cenách. Ten v § 13 ukládá prodávajícím mj. povinnost při nabídce a prodeji 

zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před 

jednáním o koupi zboží. Dále musí prodávající označit zboží cenou, kterou uplatňuje 

v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a tuto 

informaci zpřístupnit formou ceníků nebo jiným přiměřeným způsobem. V případě, že toto 

není možné, je prodávající povinen oznámit kupujícímu alespoň pravdivý odhad ceny. Cenou 

se přitom rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny případné daně a poplatky, 

které se na zboží ze zákona vztahují. Balené výrobky musí být prodávajícím označeny jednak 

cenou baleného výrobku, ale zároveň i cenou za měrnou jednotku množství výrobku 

(nejčastěji se jedná o cenu za 100g či 1 kg výrobku). Nebalené výrobky, které jsou měřeny či 
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váženy v přítomnosti spotřebitele na základě jeho individuálních požadavků, musí být 

značeny jen cenou za měrnou jednotku zboží. 

Speciální úprava byla na základě negativních zkušeností spotřebitelů přijata pro 

informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří. Stalo se tak novelou 

zákona o cenách provedenou zákonem č. 403/2009 Sb. s účinností od 18.11.2009, která 

doplnila zákon č. 526/1990 Sb. o nový § 13a. Ten zakotvil, že při nabídce a prodeji zájezdů 

musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být 

zaplacena. Jestliže je informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, musí prodávající také 

uvést cenu všech těchto oddělených složek a nelze-li cenu některé z těchto složek uvést, musí 

spotřebitele informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny. Došlo tak k zamezení do té 

doby běžné praxe cestovních kanceláří a agentur, kdy spotřebitel nebyl při koupi zájezdu 

předem informován o povinnosti uhradit letištní, palivové a jiné dodatečné poplatky, resp. 

nebyla mu poskytnuta informace o tom, jak se tyto poplatky podílí na celkové ceně zájezdu. 

7.4 Přijímání a vyřizování reklamací 
 

Reklamace je vymezena v § 13 OchSpotř jako „uplatnění odpovědnosti za vady 

výrobků a služeb“. Občanský zákoník pojem reklamace nedefinuje ani neužívá a hovoří o 

„uplatnění práv z odpovědnosti za vady“99. Z kontextu je ovšem zřejmé, že je jedná o 

reklamaci. Reklamace je tedy jednostranný právní úkon spotřebitele vůči prodávajícímu, 

kterým se domáhá nároků, které mu právo přiznává v případě, že není výrobek či služba 

poskytnut řádně v souladu se smlouvou, tj. má při převzetí nebo vykonání vady, resp. se u 

nich vada projeví v průběhu záruční doby100. Lze uzavřít, že reklamace je nezbytným 

předpokladem vzniku odpovědnostního právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zákon o ochraně spotřebitele pro prodávající stanoví v souvislosti s reklamacemi řadu 

povinností. Dle výše zmiňovaného § 13 OchSpotř je prodávající vždy povinen spotřebitele 

řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků 

a služeb, a to včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Současně musí 

prodávající spotřebiteli poskytnout údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění 

záručních oprav. 

Dle § 19 odst. 1 OchSpotř může spotřebitel uplatnit práva z odpovědnosti za vady v 

kterékoliv provozovně prodávajícího, u nějž výrobek či službu zakoupil, v níž je přijetí 
                                                 
99 Bryxová, V. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady prodané věci a jeho důsledky v majetkové sféře 
kupujícího, Právní rozhledy, 2009, č. 23, s. 849. 
100 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1622. 
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reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. 

Toto je praktické zejména v případě tzv. řetězců prodejen, kdy má spotřebitel možnost 

uplatnit reklamaci v provozovně, která je mu dostupná, bez ohledu na to, kde bylo zboží 

zakoupeno101. Stále se ovšem musí jednat o stejného prodávajícího, u kterého byla věc 

koupena, jak stanoví § 625 OZ. Výjimkou z povinnosti přijímat reklamace ve všech 

provozovnách prodávajícího jsou případy, kdy je v souladu s § 625 OZ k provedení opravy 

určena jiná osoba. Uvede-li totiž prodávající v záručním listu jiného podnikatele určeného 

k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, je kupující 

povinen uplatnit právo na opravu  u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. I takto 

k opravě určený podnikatel je povinen ji provést ve lhůtě, kterou si při prodeji sjednali 

prodávající a kupující, a pokud nebyla sjednána, ve lhůtě stanovené zákonem o ochraně 

spotřebitele. Subsidiárně může spotřebitel uplatnit reklamaci i přímo v sídle nebo místě 

podnikání prodávajícího. 

Prodávající je povinen při převzetí věci od spotřebitele v rámci reklamace vydat 

spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, 

co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Nutno 

podotknout, že poslední dvě uvedené informace musí sám spotřebitel prodávajícímu nejprve 

sdělit, aby se vůbec jednalo o řádné uplatnění nároků z vad. Reklamace jakožto právní úkon 

musí totiž nepochybně splňovat náležitosti takového úkonu. Za náležitosti reklamace je 

možné považovat především označení subjektů kupujícího a prodávajícího (které je nutné 

zejména u reklamace uplatněné např. prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb), 

vytknutí vady a její popis, volba nároku, jenž kupující zvolil z možností přiznaných mu 

právními předpisy, a zachování prekluzívní lhůty k uplatnění reklamace102. 

Dále je prodávající povinen po vyřízení (skončení) reklamace vystavit spotřebiteli 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době 

jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Výše uvedené povinnosti se 

vždy ve stejném rozsahu vztahují i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

V provozovně prodávajícího musí být dle § 19 odst. 2 OchSpotř po celou provozní 

dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pojmem vyřizovat reklamace přitom 

zákonodárce neměl na mysli nepochybně samotné odstranění vady, ale povinnost zajistit 

v provozovně po celou otevírací dobu přítomnost osoby pověřené k tomu reklamaci přijmout, 

                                                 
101 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 46. 
102 Bryxová, V. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady prodané věci a jeho důsledky v majetkové sféře 
kupujícího, Právní rozhledy, 2009, č. 23, s. 850. 
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popř. odmítnout, provést předběžné posouzení vady a schopné sdělit spotřebiteli informace o 

postupu jejího vyřízení včetně časového odhadu, stejně jako vydat opravenou či vyměněnou 

věc po ukončení reklamačního řízení. 

Prodávající, resp. jím pověřený pracovník má dle § 19 odst. 3 OchSpotř rozhodnout o 

reklamaci ihned. Kupující by se měl tedy bezprostředně po uplatnění vady dozvědět o přijetí 

či odmítnutí reklamace a o přiznání požadovaného nároku z odpovědnosti za vadu103. Ve 

složitých případech dává zákon prodávajícímu na rozhodnutí o reklamaci lhůtu tří pracovních 

dnů. Je-li třeba ovšem vadu nejprve odborně posoudit, aby bylo možné o reklamaci 

kvalifikovaně rozhodnout, nezapočítává se doba přiměřená podle druhu výrobku či služby 

potřebná k takovému odbornému posouzení vady do uvedené lhůty. Odborné posouzení je 

nutné velmi často pro poskytnutí informace, zda se jedná o vadu opravitelnou či 

neopravitelnou, na čemž závisí následně spektrum nároků, které může spotřebitel z vady 

uplatnit. 

Vyřízení reklamace včetně odstranění vady musí být skončeno bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Uplatní se přitom pravidlo 

obsažené v § 122 odst. 1 OZ, podle nějž lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje 

po události, jež je rozhodující pro její počátek – v této situaci tedy po dni, ve kterém 

spotřebitel uplatnil reklamaci. Připadne-li poslední den této třicetidenní lhůty na sobotu, 

neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den104. Toto 

ustanovení je třeba dle mého názoru uplatnit i v případě, že prodávající má v sobotu, neděli či 

daný svátek provozní den a je tedy schopen, resp. povinen reklamace přijímat a vyřizovat. 

Dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné třicetidenní lhůtu na vyřízení 

reklamace prodloužit, jednostranně tak ale prodávající učinit nemůže, a to ani předem. Třicátý 

den má být opravený výrobek již připravený na provozovně k převzetí ze strany spotřebitele 

či být připraven jiný způsob skončení reklamace (např. nový výrobek při výměně věci nebo 

finanční prostředky při poskytnutí přiměřené slevy nebo odstoupení od smlouvy). 

V případě nedodržení třicetidenní lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel po jejím 

marném uplynutí stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Marné 

uplynutí lhůty má tedy povahu nevyvratitelné právní domněnky, kdy se od 31. dne nahlíží na 

uplatněnou vadu jako na vadu neodstranitelnou, i kdyby odstraněna být mohla. Spotřebitel má 

v takovém případě dle § 622 odst. 2 OZ právo na výměnu věci nebo na odstoupení od 

smlouvy, resp. dle § 648 odst. 2 OZ na zrušení smlouvy a dle § 655 odst. 1 OZ na zrušení 
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smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny. Prodávající se nemůže odvolat ani na skutečnost, že 

nedodržení lhůty způsobila třetí osoba (dodavatel, autorizovaný servis a další). 

Prodávající poměrně často podmiňují přijetí reklamace od kupujícího předložením 

záručního listu. Ani zákon o ochraně spotřebitel ani občanský zákoník však nikde nestanovují, 

že by záruční list byl povinným dokladem při uplatnění práva z odpovědnosti za vady. 

Spotřebitel musí jen prokázat hodnověrným způsobem, že kupní smlouva byla uzavřena právě 

s tím prodávajícím, u kterého chce zboží reklamovat. To však může udělat i jinými způsoby, 

např. dokladem o koupi, který obsahuje údaje o prodávajícím, nebo identifikací prodávajícího 

na obalu reklamovaného zboží. Záruční list má mj. za účel prokazování toho, kde spotřebitel 

zboží zakoupil, pouze usnadnit, nikoliv být podmínkou pro přijetí reklamace105. Obdobně 

neopodstatněné jsou i nároky prodávajícího, aby kupující reklamoval zboží společně 

s původním obalem, ve kterém bylo v okamžiku koupě zabaleno. Tento požadavek se 

vyskytuje v praxi obvykle tehdy, pokud kupující požaduje výměnu věci nebo odstupuje od 

smlouvy. Opět platí, že žádný právní předpis takovouto povinnost pro spotřebitele 

nestanovuje. Lze dovodit, že předmětem koupě bylo jen reklamované zboží, nikoliv jeho obal, 

který je určen jen k ochraně zboží a usnadnění manipulace s ním, resp. má za účel zboží 

prezentovat. Proto neexistuje právní důvod, proč by se kupující nemohl domáhat uplatnění 

reklamace zboží bez jeho původního obalu bez ohledu na požadovaný způsob jejího 

vyřízení106. 

7.4.1 Neoprávněná reklamace 
 

K odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího může dojít z několika důvodů. 

Typickými jsou uplynutí záruční doby, konstatování, že věc nemá vytýkanou vadu, zjištění, 

že si vadu způsobil spotřebitel sám bez zavinění prodávajícího nebo že výrobek byl zakoupen 

u jiného prodávajícího. Velmi často v případě odmítnutí reklamace hovoří prodávající a jejich 

reklamační řády o tzv. neoprávněné reklamaci a domáhají se po spotřebiteli úhrady nákladů 

na vyřízení tohoto reklamačního řízení. 

Právní řád nikde nerozlišuje mezi reklamací „oprávněnou“ a „neoprávněnou“. 

Vzhledem k tomu, že spotřebitel nedisponuje odbornými znalostmi, které prodávající má 

(nebo má možnost si potřebné odborné posouzení zajistit), není možné po něm spravedlivě 

požadovat, aby rozpoznal, zda zakoupený výrobek je v rozporu s kupní smlouvou či má vadu, 

na kterou se vztahuje záruka. Zákon o ochraně spotřebitele naopak z dikce § 19 jednoznačně 
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předpokládá, že takového posouzení má provést prodávající, resp. osoba pověřená 

vyřizováním reklamací. Jelikož se jedná o povinnost prodávajícího, lze dovodit, že náklady na 

posouzení reklamace musí nést taktéž prodávající a nemůže je přenášet na kupujícího107. 

Občanský zákoník sice hovoří např. u kupní smlouvy o bezplatnosti vyřízení reklamace pouze 

v případě, že je shledán rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst. 3 OZ) nebo že věc skutečně má 

vytýkanou vadu (§ 622 odst. 1 OZ), jelikož však zákon odpovědnost za posouzení těchto 

skutečností přenechává na prodávajícím, bylo by nepřiměřené požadovat po spotřebiteli, aby 

nesl náklady toho, že si vadu výrobku a s ní spojené právo jej reklamovat, vyhodnotil 

předběžně nesprávně. Jakékoliv takové smluvní ujednání mezi prodávajícím a spotřebitelem 

by bylo neplatné podle § 56 odst. 3 písm. b) OZ, jelikož by se jednalo o ujednání, které 

omezuje práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady108. Zároveň by se jednalo o 

porušení § 55 odst. 1 OZ, podle nějž se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou 

odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele a dále § 56 odst. 1 OZ, který stanoví, že  

nesmějí obsahovat ujednání, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnost 

v právech a povinnostech stran. Obdobně i § 627 odst. 3 OZ říká, že jakákoliv ujednání mezi 

prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vady prodané 

věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná. Ke 

stejnému závěru dospěl i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí č.j. 3 As 60/2005-78, kdy navíc 

dovodil, že „jsou- li neplatné dvoustranné právní úkony omezující právo kupujícího, tím spíše 

je za použití právního argumentu a maiori ad minus zapotřebí považovat za neplatné i 

obdobné ustanovení obsažené v jednostranném právním úkonu prodávajícího (reklamační 

řád). Nad rámec zákona je možné spotřebiteli nabídnout pouze výhodnější podmínky pro 

uplatnění odpovědnosti za vady. Pokud žalovaný v jím vydaném reklamačním řádu stanovil 

pro případ nedůvodné reklamace mj. povinnost spotřebitele hradit náklady takové reklamace, 

porušil tím povinnost uloženou v § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele…Taková úprava v reklamačním řádu byla způsobilá omezit spotřebitele na jeho 

právu uplatnit právo na odpovědnost za vadu, přičemž toto omezení spočívá minimálně v tom, 

že (nesprávná) představa spotřebitele o tom, že by eventuálně měl nést náklady na zjišťování 

vady, jej může odrazovat od toho, aby vady v rámci záruční odpovědnosti prodávajícího 

uplatnil.“ 

Nutno ovšem doplnit, že takovýto výklad není možné zcela absolutizovat a 

zevšeobecňovat. Lze si jistě představit situaci, kdy si je spotřebitel vědom, že si vadu výrobku 
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přivodil zcela sám, nebo ji dokonce způsobil úmyslně s cílem dosáhnout výměny věci nebo 

odstoupení od smlouvy. Leckdy se také spotřebitel pokusí vnější projevy svého zavinění vady 

skrýt a přenést tak odpovědnost na prodávajícího v rámci záruky. V takovémto případě je 

zřejmě správné, aby se na obdobné jednaní nahlíželo jako na zneužití práva podle § 3 odst. 1 

OZ109 a je spravedlivé, aby spotřebitel nesl případné náklady na straně prodávajícího spojené 

s vyřízením záměrně a vědomě neoprávněné reklamace. Je možno uzavřít, že za 

neoprávněnou reklamaci lze označit jen takové uplatnění práv z odpovědnosti za vady, kdy 

kupující věděl (nebo měl a mohl vědět), že se nejedná o záruční vadu a snažil se tak zneužít 

své oprávnění110. 

7.5 Další povinnosti prodávajícího vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele 
 

Mezi další povinnosti prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží patří dle § 15 

OchSpotř povinnost spotřebiteli na jeho žádost výrobek řádně předvést, umožňuje-li to jeho 

povaha. Obdobně § 616 odst. 1 OZ stanoví, že kupující má právo, aby byla kupovaná věc 

před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena, připouští-li to její 

povaha. Za předvedení ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele lze tím pádem považovat jak 

ukázání vybaleného výrobku, tak i přezkoušení jeho funkčnosti a předvedení jeho použití111. 

Tuto povinnost má prodávající ovšem pouze v případě, že o to spotřebitel výslovně požádá, 

prodávající nemusí výrobek předvádět automaticky. Povinnost předvést výrobek je ve své 

podstatě vlastně rozšíření informační povinnosti prodávajícího na základě žádosti spotřebitele. 

Umožňuje spotřebiteli seznámit se podrobněji nebo názorněji s používáním a fungováním 

výrobku než jen na základě ústní informace nebo písemného návodu. Zároveň předvedení 

výrobku plní významnou prevenční funkci z hlediska vad výrobku. Jednak totiž předvedení 

může předejít poškození výrobku vzniklému jeho nesprávným používáním, jednak může při 

předvádění často velice rychle dojít k odhalení zjevných i skrytých vad kupované věci. 

Prodávající je povinen takové žádosti vyhovět ale jen v případě, že to umožňuje jeho povaha. 

Existují totiž výrobky, které nelze přezkoušet např. z důvodu značné časové náročnosti na 

zapojení, instalaci či cyklus fungování výrobku, jiné nelze plnohodnotně předvést v místě 

prodeje. Často kladenou otázkou je, zda je prodávající povinen předvést onen konkrétní 

výrobek, o nějž má kupující zájem, nebo může činnost výrobku ukázat na tzv. předváděcím 

vzorku. Prodávající opakovaně argumentují tím, že rozbalený výrobek v případě jeho 
                                                 
109 Výkon práva podle § 3 odst. 1 OZ nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných 
a být v rozporu s dobrými mravy. 
110 Bezouška, P. Neoprávněná reklamace, Právní rádce, 2006, č. 12, s. 17. 
111 Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory se vzory a příklady, Praha: Linde, 2008, s. 50. 
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nekoupení po předvedení není již možné prodat jinému spotřebiteli, popř. není možné jej 

prodat za plnou cenu. Opět je nutné vždy v konkrétním případě posoudit povahu výrobku, 

obecně lze ale říci, že spotřebitel má právo na předvedení konkrétní kupované věci, a teprve 

v případě, že to není pro jeho povahu možné, má právo jen na ukázku činnosti předváděcího 

vzorku, který je s příslušným výrobkem totožný. Obal ale v zásadě nebrání předvedení 

konkrétního výrobku112. 

Dále je prodávající spotřebiteli podle § 15 odst. 2 OchSpotř a § 620 odst. 3 a 4 OZ 

povinen na zakoupenou věc poskytnout záruku v písemné formě, tj. vydat záruční list, pokud 

o to kupující požádá. Takový záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo 

obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a adresu sídla nebo bydliště. Je-li to 

potřebné s ohledem na poskytovanou záruku, prodávající musí v záručním listu srozumitelně 

vysvětlit obsah poskytnuté záruky, uvést její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jak 

uplatnit nároky z ní plynoucí. Jestliže to umožňuje povaha kupované věci, postačí, když 

prodávající namísto záručního listu vydá kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující 

vyjmenované identifikační údaje prodávajícího. Doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí 

služby je prodávající podle § 16 odst. 1 OchSpotř povinen vydat spotřebiteli také vždy, když 

ten o to požádá, bez ohledu na záruku. Na takovémto dokladu musí být kromě výše popsané 

identifikace prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeny datum prodeje výrobku nebo 

poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán 

nebo služba poskytnuta. 

Podle § 16 odst. 2 OchSpotř musí při prodeji výrobků s následnou dodávkou doklad o 

koupi obsahovat také místo určení a datum dodávky. Obdobně v případě, že není služba 

poskytnuta spotřebiteli na počkání, je prodávající povinen mu v souladu § 15 odst. 3 

OchSpotř vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky, jež musí obsahovat označení 

předmětu služby, její rozsah, popř. jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění. 

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou, resp. výrobků, 

jejichž užitné vlastnosti jsou jiným způsobem omezeny, musí být tyto skutečnosti vždy 

zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení výrobku. 

Tam, kde to vyžaduje povaha výrobku, zejména pak s ohledem na předpokládaný 

charakter jeho použití a s ním spojené hygienické podmínky prodeje, je dle § 17 OchSpotř 

prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je při vlastním 

                                                 
112 Tamtéž, s. 51. 



 72 

prodeji do nich zabalit. V případě samoobslužného prodeje musí prodávající takovýto vhodný 

obalový materiál spotřebiteli poskytnout. 

8. Zvláštní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku 
 

Soukromoprávní ochrana spotřebitele ve vztahu ke škodám, které vznikly v důsledky 

vady určitého výrobku, je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.6.1998. 

Vztah tohoto zákona k občanskému zákoníku je vztahem zákona speciálního k zákonu 

obecnému. Dle § 10 odst. 1 ZOŠV se tedy občanský zákoník použije tehdy, nemá-li ZOŠV 

úpravu zvláštní. Použít bude nutné zejména ustanovení občanského zákoníku o způsobu a 

rozsahu náhrady škody (§ 442 až § 450 OZ), jelikož ZOŠV tyto otázky nijak neupravuje. 

Zároveň podle § 10 odst. 2 ZOŠV si může poškozený zvolit, zda uplatní právo na náhradu 

škody podle obecné úpravy odpovědnosti za škodu, tj. podle § 420 a násl. OZ, nebo ji uplatní 

přímo vůči výrobci postupem dle ZOŠV113. 

Zákon se vztahuje dle § 1 na případy, kdy v důsledku vady výrobku dojde ke škodě na 

zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je tento vadný výrobek, určené a užívané 

převážně k jiným než podnikatelským účelům. Odpovědnost výrobce za škodu způsobenou 

vadou jeho výrobku je konstruována na základě vady výrobku, vzniklé škodě a příčinné 

souvislosti mezi vadou výrobku a vzniklou škodou. Jedná se tedy o odpovědnost objektivní, 

bez ohledu na zavinění. Výrobce se však může za podmínek § 5 ZOVŠ této odpovědnosti 

zprostit. Existenci všech tří prvků, na nichž je odpovědnost za vadu výrobku založena, 

prokazuje poškozený. Poškozeným bude typicky spotřebitel, jak je vymezen v občanském 

zákoníku114. 

Výrobcem se podle § 2 ZOŠV rozumí jednak výrobce konečného výrobku, suroviny 

nebo součásti výrobku, jakož i osoba, která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku 

nebo jiný rozlišovací znak. Dále je výrobcem i každá osoba, která v rámci své obchodní 

činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití. Konečně je 

výrobcem i každý dodavatel výrobku za podmínky, že nemůže být určen skutečný výrobce, 

pokud ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí poškozenému 

totožnost skutečného výrobce nebo osoby, která mu výrobek dodala. Tato postupná definice 

                                                 
113 Hulva, T. Ochrana spotřebitele, Praha: ASPI, 2004, s. 102 a násl. 
114 Tamtéž, s. 104. 
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vytváří posloupnost osob, které se považují za odpovědné za škodu způsobenou vadou 

výrobku. 

Výrobkem je pro účely ZOŠV dle jeho § 3 jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, 

vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracovaní a která je současně určena 

k uvedení na trh. Výrobkem jsou dle ZOŠV rovněž součásti a příslušenství věci movité i 

nemovité nebo například elektřina. Výrobek se následně podle § 4 ZOŠV považuje za vadný, 

jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně 

očekávat, zejména s ohledem na jeho prezentaci včetně poskytnutých informací, 

předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo dobu, kdy byl výrobek uveden na 

trh. Výrobek není ovšem možné považovat za vadný jen proto, že byl později na trh uveden 

výrobek dokonalejší. Vadnost výrobku je tedy nutné vždy posoudit dle úrovně technického 

poznání v době, kdy byl tento vyroben, resp. uveden na trh. 

V § 5 ZOŠV jsou vyjmenovány liberační důvody, které umožňují výrobci zprostit se 

za určitých okolností odpovědnosti. K liberaci dojde tehdy, prokáže-li výrobce např. to, že 

výrobek neuvedl na trh, že lze vzhledem k okolnostem předpokládat, že vada neexistovala 

v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, že výrobek nebyl vyroben pro prodej nebo jinou 

formu použití pro podnikatelské účely ani nebyl výrobcem v rámci jeho podnikatelské 

činnosti šířen, nebo že vada výrobku je důsledkem plnění ustanovení právních předpisů, jež 

jsou pro výrobce závazná. Dle § 5 odst. 3 se výrobce zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, 

pokud prokáže, že vznik škody způsobil svým jednáním nebo opomenutím poškozený nebo 

osoba, za kterou je poškozený odpovědný. Takovou osobou bude typicky nezletilé dítě. 

Naopak pokud škoda vznikne v důsledku vady výrobku a současně i jednáním nebo 

opomenutím třetí osoby, odpovídá podle § 7 odst. 1 ZOŠV výrobce za škodu v plném 

rozsahu. Vůči této třetí osobě ale může uplatňovat následně postih za její jednání nebo 

opomenutí, které přispělo ke vzniku škody115. 

Má-li věc více výrobců, kteří jsou odpovědní za škodu, může poškozená osoba uplatnit 

právo na náhradu škody vůči kterémukoliv z nich. Všichni výrobci za ni odpovídají solidárně 

a vzájemné vypořádání mezi nimi se provede podle účasti každého z nich na vzniklé škodě. 

Žádný výrobce nemůže dle § 8 ZOŠV předem vyloučit nebo omezit svou povinnost k náhradě 

škody způsobené vadou výrobku, a to nejen jednostranným prohlášením, ale ani dvoustrannou 

dohodou. Jakákoliv taková prohlášení či ujednání umožňující vyloučení nebo omezení 

náhrady škody jsou od počátku absolutně neplatná. 

                                                 
115 Tamtéž, s. 105 a násl. 
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Zákon č. 59/1998 Sb. obsahuje vlastní úpravu promlčení a zániku práva na náhradu 

škody odchylnou od obecné úpravy v občanském zákoníku. Právo na náhradu škody podle 

ZOŠV se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě nebo lze 

s přihlédnutím k okolnostem důvodně předpokládat, že se mohl dozvědět o škodě, vadě 

výrobku a totožnosti výrobce. Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku zaniká 

v souladu s § 9a ZOŠV úplně uplynutím deseti let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný 

výrobek, který způsobil škodu. Právo na náhradu škody ovšem nezanikne, pokud byl 

v průběhu této desetileté lhůty uplatněn nárok na náhradu škody u soudu. 

Ode dne přistoupení ČR k Evropské unii nabylo účinnosti vložené ustanovení § 6a, 

podle něhož je výrobce povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce 

převyšující částku vypočtenou z 500 EUR devizovým kurzem vyhlášeným Českou národní 

bankou v den, kdy škoda vznikla nebo byla zjištěna. Tento požadavek vyplývá z evropské 

legislativy a má za cíl zabránit uplatňování škod menšího rozsahu přímo u výrobce. Pokud 

tedy škoda nedosahuje výše uvedené minimální hranice, musí se poškozený domáhat náhrady 

škody výlučně podle obecných ustanovení o náhradě škody v občanském zákoníku. 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se dle svého § 11 

nevztahuje na náhradu škod způsobených jadernými událostmi, jelikož tyto jsou přímo 

upraveny mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Jedná se o Vídeňskou 

úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, jež byla vyhlášena sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 133/1994 Sb. 

9. Aktuální vývoj ochrany spotřebitele v komunitárním právu 
 

V současné době vrcholí na úrovni Evropských společenství proces revize 

spotřebitelského acquis. Tento proces revize evropského spotřebitelského práva byl zahájen 

v roce 2004, a to dokumentem Evropské smluvní právo a revize acquis: cesta vpřed, který byl 

vydán Evropskou komisí v listopadu 2004. Na základě tohoto dokumentu probíhala 

v jednotlivých členských státech následně mj. analýza implementace i aplikace  směrnic, jež 

mají chránit spotřebitele. Výsledkem proběhlých zkoumání byla Zelená kniha o přezkumu 

spotřebitelského acquis, vydaná 8.2.2007. Po zhodnocení závěrů obsažených v Zelené knize 

bylo rozhodnuto o vypracování nové směrnice o ochraně spotřebitele116. 

První znění návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů 

(KOM/2008/0614 - COD 2008/0196) zveřejnila Evropská komise dne 8.10.2008. Po 
                                                 
116 Vallová, M., Směrnice na ochranu spotřebitele. Minimální a maximální harmonizace, Právní rádce, 2007, č. 
8, s. 26. 
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dlouhých diskuzích byl návrh směrnice schválen v lednu 2011 Výborem Evropského 

parlamentu pro právní záležitosti (JURI) a v únoru 2011 Výborem Evropského parlamentu 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Návrh směrnice byl následně předložen plénu 

Evropského parlamentu do prvního čtení. Evropský parlament dne 24.3.2011 sice návrh 

podpořil, vzhledem k přijatým změnám však zatím odložil schválení směrnice a návrh vrátil 

zpět do výborů za účelem provedení finalizace znění a dosažení shody s jednotlivými 

členskými státy. Směrnice o právech spotřebitelů byla po odkladech schválena v prvním čtení 

dne 23.6.2011 plenárním shromážděním Evropského parlamentu117. 

Směrnice o právech spotřebitelů měl v sobě původně obsáhnout ustanovení směrnice 

Rady 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodné 

prostory, směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele 

v případě smluv uzavřených na dálku a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES 

o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží. Z těchto důvodů 

počítal návrh směrnice v článku 47 se zrušením všech těchto čtyř směrnic. Na jaře 2011 došlo 

však k výrazným úpravám textu návrhu směrnice. Znění přijaté v prvém čtení počítá již se 

zrušením jen směrnic 85/577/EHS a 97/7/ES, zatímco směrnice 93/13/EHS a 1999/44/ES se 

mají jen novelizovat. 

Nová směrnice by měla výrazně přispět k sjednocení definic a pojmů používaných na 

úrovni Evropské unie. Sjednoceny mají být z výše uvedených rušených směrnic např. 

vymezení spotřebitele, obchodníka, kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb, smlouvy 

uzavřené na dálku, smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Návrh směrnice o právech 

spotřebitelů upravuje zejména informační povinnost obchodníků vůči spotřebitelům, formální 

požadavky kladené na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní 

prostory a právo spotřebitele od těchto smluv odstoupit. Dále obsahuje obecnou úpravu práv 

spotřebitelů při uzavírání kupních smluv, jako jsou např. právo na včasné dodání předmětu 

koupě, právo na soulad zboží s kupní smlouvou, nároky z rozporu se smlouvou a právo na 

poskytnutí obchodních záruk. Poslední kapitola návrhu směrnice vyjmenovává práva 

spotřebitelů týkající se smluvních podmínek. 

Zásadní koncepční posun oproti současným směrnicím je vyjádřen v čl. 4 návrhu 

směrnice. Ten říká, že členské státy nesmějí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat 

v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně 

                                                 
117 Viz http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-smernice-o-pravech-spotrebitelu-lepsi-casy-pro-internetove-
obchody-75135.html (citováno dne 15.8.2011). 
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přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany, pokud směrnice nestanoví 

jinak. Návrh směrnice je tedy založen na principu úplné neboli maximální harmonizace. 

Členské státy se proto při promítnutí směrnic do vnitrostátního právního řádu nemohou 

odchýlit od úrovně ochrany ani ve prospěch spotřebitele. Nelze tudíž klást na prodávající 

přísnější požadavky než stanoví směrnice. Dosavadní směrnice, které mají být touto směrnicí 

o právech spotřebitelů nahrazeny, byly přitom postaveny na principu harmonizace minimální, 

kdy byla jednotlivým členským státům ponechána možnost, aby ve své legislativě zachovaly 

nebo přijaly přísnější ochranná opatření a pravidla za účelem zajištění vyšší úrovně ochrany 

spotřebitele na svém území, než požadovaly směrnice. Podmínkou bylo jen to, aby tato 

ochranná opatření nebyla v rozporu se  Smlouvou o založení ES a byla slučitelná s vnitřním 

trhem118. 

Samotný návrh směrnice ve své preambuli vysvětluje tuto koncepční změnu tím, že 

členské státy využívaly manévrovacího prostoru vyplývajícího z minimální harmonizace 

velmi často, čímž došlo v konečném důsledku k popření zamýšleného principu společného 

trhu. Spotřebitelé dle autorů směrnice o právech spotřebitelů nevyužívají v předpokládané 

míře přeshraničního prodeje na dálku ani přeshraničního potenciálu smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory, jelikož se obávají odlišných vnitrostátních pravidel na ochranu spotřebitele 

v různých členských státech. Proto bylo přikročeno k úplné harmonizaci v oblasti informací 

pro spotřebitele a práva odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv sjednaných mimo 

obchodní prostory. Odlišnosti v spotřebitelském právu mezi členskými státy mohou dle 

preambule návrhu směrnice vést k narušování hospodářské soutěže a k překážkám ve 

fungování vnitřního trhu. Úplná harmonizace má tedy vést ke zvýšení právní jistoty 

spotřebitelů i prodávajících a přispět ke zvýšení přeshraničního objemu nákupů 

uskutečněných spotřebiteli. Zároveň je však důvodem dlouhého legislativního procesu návrhu 

směrnice, jelikož se členské státy obávají razantního zvýšení unifikace ustanovení chránících 

spotřebitele bez možnosti reflektovat vnitrostátním zákonodárstvím specifika daného státu. 

Směrnice o právech spotřebitelů by měla přinést i zpřesnění úpravy některých 

institutů. Asi nejvýraznější doplnění oproti stávají úpravě se týká odstoupení od smluv 

uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Nově se jednoznačně v  

návrhu směrnice stanovuje, že v případě odstoupení spotřebitel odpovídá pouze za případné 

snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné 

k tomu, aby se ujistil o povaze a funkčnosti zboží. Toto ustanovení tedy výslovně zakazuje 

                                                 
118 Vallová, M., Směrnice na ochranu spotřebitele. Minimální a maximální harmonizace, Právní rádce, 2007, č. 
8, s. 25. 
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prodávajícím, aby požadovali po odstoupení spotřebitele od smlouvy úhradu např. za 

rozbalení zboží nebo jeho dočasné používání. Obdobně v případě smluv o poskytování služeb, 

na které se vztahuje právo odstoupit od smlouvy, nesmí dle návrhu směrnice nést spotřebitel 

po odstoupení žádné náklady na služby provedené zcela nebo částečně během lhůty pro 

odstoupení od smlouvy. 

10. Ochrana spotřebitele v návrhu nového občanského zákoníku 

10.1 Obecně o návrhu nového občanského zákoníku 
 

Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964 a byl již mnohokrát novelizován. 

Ve svém původním znění se formálně i obsahově odchýlil od evropské kontinentální 

konvence. Teoretickou koncepcí jeho institutů byl marxismus leninismus. Občanský zákoník 

z r. 1964 byl pojat především jako kodex spotřebitelského práva. I tomu byla podřízena jeho 

celková koncepce, odlišující právní vztahy typické pro socialismus, které byly preferovány, a 

právní vztahy pro socialismus atypické, jimž byla věnována co nejmenší pozornost, anebo 

jejichž úprava byla vůbec pominuta. Po listopadu 1989 bylo vzhledem k změněným 

společenským, politickým a hospodářským podmínkám zcela zřejmé, že platný občanský 

zákoník novým poměrům nemůže vyhovět. Za této situace se přistoupilo k nouzovému 

překlenutí mezi zcela nevyhovující právní úpravou, jímž byla urychlená a obsáhlá novelizace 

občanského zákoníku s cílem provizorně vyřešit tehdy aktuální nedostatky pro období do 

celkové rekodifikace občanského práva. Řešení, které bylo zvoleno, představovala obsáhlá 

novela přijatá jako zákon č. 509/1991 Sb. Novelizace byla vydávána za koncepční změnu, 

fakticky však (z různých příčin subjektivní i objektivní povahy) významně přispěla ke 

konzervaci dosavadní koncepce socialistického právního systému v soukromoprávní oblasti a 

v různých směrech i k uchování ideologických stereotypů vlastních socialistickému 

občanskému právu119. Ve vztahu k ochraně spotřebitele byly četné novelizace vynuceny 

vstupem ČR do Evropské unie a potřebou dostát závazkům vyplývajícím z evropských 

směrnic. Zejména zde se projevila značná nesystematičnost a nekoncepčnost prováděných 

úprav patrná jak v zařazování jednotlivých pasáží, tak i v nepřesnosti implementací a z nich 

plynoucích nejasností. 

Od devadesátých let 20. století proto začala působit při Ministerstvu spravedlnosti ČR 

komise pro rekodifikaci občanského práva, tvořená zástupci široké právnické veřejnosti. 

                                                 
119 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku (ve znění změn v době odeslání do Legislativní rady 
vlády), citováno z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html dne 10.4.2011,  s. 5 a násl. 
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Záměr nového občanského zákoníku byl schválen Vládou ČR dne 18.4.2001. Dne 17.5.2005 

představilo Ministerstvo spravedlnosti veřejnosti první verzi návrhu nového občanského 

zákoníku (Návrh) a zahájilo k němu veřejnou diskuzi. O dva roky později byla představena II. 

verze Návrhu, která již byla z legislativního hlediska připravena k rozeslání  do oficiálního 

připomínkového řízení. V lednu 2009 byl Návrh předložen Ministerstvem spravedlnosti Vládě 

ČR k dalšímu projednání. Během podzimu 2010 byl Návrh znovu revidován 

v rekodifikačních komisích a následně byl znovu rozeslán do meziresortního připomínkového 

řízení. Dne 18.5.2011 byl Návrh schválen Vládou ČR a jako vládní návrh zákona postoupen 

25.5.2011 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ta jej dne 8.6.2011 schválila 

v prvním čtení a přikázala k projednání ve výborech120. Projednávání Návrhu v plénu 

Poslanecké sněmovny by mělo pokračovat v září 2011. Aktuální paragrafované znění počítá 

s účinností Návrhu od 1.1.2013. 

10.2 Ustanovení o ochraně spotřebitele v novém občanském zákoníku 
 

Ustanovení, která upravují ochranu spotřebitele, lze v Návrhu nalézt na několika 

místech. Jednak jsou to Díl 4 a 5 Hlavy II (Osoby) Části první (Obecná část) Návrhu, které 

přinášejí generální vymezení spotřebitele a podnikatele platné pro celý právní řád, není-li 

k dispozici definice zvláštní. V Dílu 4 je v § 412 Návrhu definován pojem spotřebitel jako 

každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného 

výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Ve shodě se 

současnou právní úpravou může být spotřebitelem opět jen fyzická osoba, v některých 

znacích se však spotřebitel dle Návrhu od současného pojetí spotřebitele odlišuje. Především 

v pozici spotřebitele je člověk pouze tehdy, pokud jedná s podnikatelem. Na první pohled by 

se mohlo jevit, že se jedná o zúžení pojmu spotřebitel, ale není tomu tak, jelikož pro účely 

ochrany spotřebitele je podnikatel vymezen specificky velmi široce, jak je popsáno níže. 

Spotřebitelem je fyzická osoba vždy, když jedná jakýmkoliv způsobem s podnikatelem. Toto 

pojetí je širší než v současném občanském zákoníku, kdy se za spotřebitele považuje fyzická 

osoba jen při uzavírání a plnění smlouvy. Nově se tedy ochrana spotřebitele bude aplikovat 

při jakémkoliv jednání mezi spotřebitelem a podnikatelem, i když jeho charakter bude ryze 

mimosmluvní. 

Díl 5 vymezuje v § 413 podnikatele, v odst. 1 obecně a v odst. 2 pro účely ochrany 

spotřebitele. Obě definice opouští vymezení založené na udělení podnikatelského oprávnění, 

                                                 
120 Viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html a 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality.html (citováno dne 20.8.2011) 
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ale nově se navrhuje stanovit jako základní kritérium, že podnikatelem je ten, kdo provozuje 

podnikatelskou činnost, přičemž se vymezují charakteristické znaky této činnosti121. Takovéto 

pojetí pak zahrnuje i podnikatele neoprávněného dle § 3a ObchZ a spotřebitel je tak chráněn 

stejnými pravidly bez ohledu na to, zda osobě, s níž jedná, bylo podnikatelské oprávnění 

řádně uděleno či nikoliv. Podnikatelem je obecně ten, kdo samostatně vykonává na vlastní 

účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně ze účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se nad 

rámec předchozí definice za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy 

související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 

svého povolání, popř. osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele. Jak je zjevné, tato 

definice nahrazuje vymezení pojmu dodavatel v současném občanském zákoníku. Pojem 

dodavatel tak má být do budoucna v tomto smyslu opuštěn a nahrazen srozumitelnějším a 

přesnějším výrazem podnikatel. 

Výraznou roli v ochraně spotřebitele může mít ustanovení § 426 Návrhu, které 

v obecné rovině zakotvuje ochranu slabší smluvní strany. Dle tohoto paragrafu nesmí ten, kdo 

jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, svou kvalitu odborníka 

ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k 

dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. Má 

se přitom za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku 

vystupuje mimo souvislost s podnikáním. Toto obecné interpretační a aplikační pravidlo 

chrání tedy nejen fyzické osoby (spotřebitele), ale současně i osoby právnické, pokud 

v daném případě nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Zatímco fyzická osoba je v § 

412 chráněna automaticky, právnická osoba musí prokázat, že jednala mimo souvislost se 

svým podnikáním. Pokud toto prokáže, bude chráněna jakožto slabší strana nevyvratitelnou 

právní domněnkou. 

Dalším velkým úsekem ustanovení chránících spotřebitele je Díl 4 Hlavy I (Obecná 

ustanovení o závazcích) Části čtvrté (Relativní majetková práva) Návrhu, nazvaný Zvláštní 

ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem (§ 1799 - § 1846). Název tohoto dílu 

nahrazuje současný název spotřebitelské smlouvy a má tak lépe demonstrovat jejich pojetí, tj. 

že nejde o samostatné smluvní typy, nýbrž o smlouvy charakterizované stranami, které je 

                                                 
121 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku (ve znění změn v době odeslání do Legislativní rady 
vlády), citováno z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html dne 10.4.2011. 
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uzavírají122. Tento díl svým obsahem v zásadě odpovídá hlavě páté části první současného 

občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách. Rovněž vymezuje spotřebitelské 

smlouvy a zakazuje v nich určitá ujednání, které znamenají v neprospěch spotřebitele 

nerovnováhu práv a povinností smluvních stran. Dále obsahuje úpravu smluv uzavíraných 

distančním způsobem, smluv o finančních službách, smluv uzavíraných mimo obchodní 

prostory a smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách. 

V původním návrhu občanského zákoníku nebyla v souladu s tehdejším věcným záměrem 

úprava o zvláštních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem obsažena. Důvodem byl záměr 

vytvořit samostatný právní předpis, který by zahrnoval jak soukromoprávní úpravu 

spotřebitelských smluv, tak i veřejnoprávní úpravu obsaženou v zákoně o ochraně 

spotřebitele. Cílem bylo upravit problematiku ochrany spotřebitele komplexně v jednom 

zákonu, aby spotřebitel nemusel pracovat s ustanoveními ve více právních předpisech 

zároveň. Dalším argumentem byla rozsáhlá europeizace ochrany spotřebitele spojená 

s aktuálně probíhajícími častými změnami této právní úpravy na úrovni evropského práva. 

Mělo tak dojít o ochránění občanského zákoníku jakožto základního právního kodexu před 

potřebou častých novelizací vynucených implementacemi připravovaných evropských 

směrnic. V závěru přípravných však bylo rozhodnuto, že tato ustanovení soukromoprávní 

povahy budou zahrnuta do občanského zákoníku, jelikož jsou úzce spjata s úpravou 

jednotlivých smluvních typů, zejména s ustanoveními o prodeji zboží v obchodě
123. Zároveň 

bylo po odborné diskuzi rozhodnuto, že úprava smluv uzavíraných se spotřebitelem bude 

vložena v Návrhu mezi obecná ustanovení o závazcích. Toto řešení není zcela jistě jediné 

možné a zcela bezproblémové. Jeho nespornou výhodou je na jedné straně shrnutí právní 

úpravy smluv uzavíraných se spotřebiteli i úpravy smluvních typů do jediného kodexu. Přesto 

ovšem musí uživatel těchto norem v aplikační praxi pracovat minimálně i se zákonem o 

ochraně spotřebitele, často i dalšími zvláštními normami124, čímž se výhoda zahrnutí smluv 

uzavíraných se spotřebitelem do Návrhu částečně vytrácí. Hlavní nevýhodou zvoleného řešení 

je naopak vysoké riziko častých novelizací reagujících na vývoj evropské legislativy i rozvoje 

informačních technologií. Zákonodárce tak ve své konečné koncepci rezignoval na ambice 

stvořit nový občanský zákoník jakožto relativně trvalý a neměnný kodex vyžadující 

v dohledné době co nejmenší množství změn. Otázkou je, zda by tomu tak bylo, pokud by 

                                                 
122 Tomančáková, B. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v návrhu občanského zákoníku, Právní fórum, 2009, č. 
9, s. 368. 
123 Tamtéž, s. 368. 
124 Např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. 
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spotřebitelské smlouvy nebyly do textu Návrhu zahrnuty. Vzhledem k rozsahu kodexu, 

množství doposud samostatných zákonů, které obsáhne, a v neposlední řadě i zásadním 

koncepčním změnám v dalších oblastech soukromého práva, jejichž úskalí odhalí až 

každodenní praxe, se patrně nový občanský zákoník nevyhne ani početným novelizacím 

nesouvisejícím s ochranou spotřebitele. Z toho důvodu není možné označit začlenění smluv 

uzavíraných se spotřebitelem do občanského zákoníku za špatné řešení, byť ani za řešení 

ideální. Zařazení do obecných ustanovení o závazcích je pak v rámci nového občanského 

zákoníku z hlediska systematiky poměrně elegantní a nepochybně vhodnější než v současné 

právní úpravě. 

Velké množství ustanovení, která mj. chrání i spotřebitele jakožto slabší smluvní 

stranu, obsahuje Hlava II Části čtvrté nazvaná Závazky z právních jednání, jež upravuje 

jednotlivé smluvní typy. Nejvíce je ochrana spotřebitele koncentrována do Pododdílu 5 

Oddílu 2 (Koupě) Dílu 1 (Převedení věci do vlastnictví jiného) této hlavy, který upravuje v §§ 

2134 až 2150 Návrhu prodej zboží v obchodě. Tato ustanovení obsahují obdobně jako 

v současné právní úpravě odchylky a doplnění oproti obecné úpravě kupní smlouvy v §§ 2055 

až 2107 Návrhu. Tam, kde zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě nemají vlastní 

úpravu, použije se úprava obecná. Proto i ta obsahuje ustanovení chránící spotřebitele. 

V případě smlouvy o dílo (§ 2558 až § 2607 Návrhu) mají pro spotřebitele největší význam 

ustanovení o vadách díla, přičemž dle § 2587 odst. 2 Návrhu platí o právech objednatele 

z vadného plnění obdobně ustanovení o kupní smlouvě. 

Dle § 2986 v Hlavě I (Ustanovení společná) v závěrečné Části páté nebudou 

ustanoveními nového občanského zákoníku dotčena  ustanovení jiných právních předpisů o 

ochraně spotřebitele. Tím je ponechán v aplikaci současně s ustanoveními Návrhu zejména 

zákon o ochraně spotřebitele. 

10.3 Zásadní změny oproti stávající právní úpravě 
 

Po rozhodnutí zahrnout soukromoprávní úpravu ochrany spotřebitele do občanského 

zákoníku v obdobném rozsahu, jak je tomu dnes, s sebou přineslo požadavek na odstranění 

současných rozporů s evropským právem a opravit nedostatky stávající právní úpravy. Od 

počátku bylo tedy zřejmé, že právní úprava ochrany spotřebitele dozná oproti existující 

podobě ve starém občanském zákoníku změn. 

 Jak již bylo výše popsáno v části čtvrté, v dosavadní právní úpravě se dle § 56 odst. 2 

OZ považují nedovolená ujednání ve spotřebitelských smlouvách za neplatná toliko relativně, 
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neboli spotřebitel se neplatnosti musí dle dikce zákona dovolat. Takové pojetí jednak 

v určitých případech víceméně znevýhodňuje spotřebitele oproti nespotřebiteli a především je 

v rozporu s účelem a požadavkem směrnice. Návrh v § 1801 nově v souladu s textem 

směrnice stanoví, že k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených 

k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. Totéž platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního 

práva, které mu zákon poskytuje. Zvláštním právem myslí autoři Návrhu patrně taková práva, 

která náleží výlučně spotřebiteli. Dle této koncepce se tedy k nepřípustnému ujednání ex lege 

nepřihlíží, nemá tudíž žádné právní důsledky. Zároveň ale není dotčena platnost zbytku 

smlouvy, což je v souladu se zájmy spotřebitele125. 

Uvedené ustanovení řeší i další nepřesnost současného občanského zákoníku. § 1801 

Návrhu se totiž výslovně vztahuje jen na ta ustanovení zákona, která jsou stanovena na 

ochranu spotřebitele. Existující § 55 odst. 1 OZ přitom říká, že se smluvní ujednání nemohou 

odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Čistě jazykový výklad připouští absurdní závěr, 

podle kterého by nebylo možné se odchýlit od jakéhokoliv dispozitivního ujednání ve 

smluvním vztahu mezi spotřebitelem a dodavatelem, pokud by to bylo v neprospěch 

spotřebitele. Směrnice přitom tento požadavek vztahuje stejně jako Návrh jen k těm 

ustanovením, která specificky chrání spotřebitele. Tato koncepce je tedy vstřícnější ke 

smluvní autonomii a respektuje, že mimo ochranu spotřebitele může mít někdy sám 

spotřebitel zájem na odchýlení se od dispozitivní úpravy i na první pohled ve svůj neprospěch. 

Další koncepční změna se týká práva spotřebitele odstoupit od smlouvy. Opět 

v souladu se směrnicí se dle § 1806 Návrhu považuje lhůta pro odstoupení za zachovanou, 

pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. 

Tato formulace byla dosud v českém právu typická až na výjimky pouze pro právo procesní. 

Dle současné úpravy je nutné, aby ve lhůtě pro odstoupení došel projev vůle spotřebitele o 

odstoupení do sféry podnikatele. Tato úprava se má vztahovat na veškeré spotřebitelské 

smlouvy bez ohledu na způsob, jakým byly uzavřeny126. 

Významnou modifikaci přináší v Návrhu i úprava tzv. neobjednaného plnění. Existují 

úprava v § 53 odst. 9 OZ říká, že poskytne-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, 

není tento povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom informovat. Současný občanský 

zákoník však nijak neřeší, v jakém postavení je vůči dodanému plnění spotřebitel. Není jasné, 

zda se stává vlastníkem, oprávněným držitelem či se jedná jen o pouhou detenci. V Návrhu 

                                                 
125 Tomančáková, B. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v návrhu občanského zákoníku, Právní fórum, 2009, č. 
9, s. 370. 
126 Tamtéž, s. 370. 
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obsažený § 1758 přináší odpověď na tuto otázku a stanovuje, že pokud se spotřebitel ujal 

držby věci dodané bez objednávky, hledí se na něj jako na oprávněného držitele. Může tak 

věc užívat, spotřebovat, opustit nebo i zničit, aniž by byl z takového jednání vůči dodavateli 

(podnikateli) cokoliv povinen. Není ale zároveň vlastníkem a nemá tudíž povinnosti, které 

vlastníka věci stíhají. Zároveň tato koncepce umožňuje podnikateli si věc od spotřebitele 

vyzvednout zpět, ale i spotřebiteli dává možnost faktickou ofertu akceptovat. Tuto akceptaci 

ale nelze dle právní úpravy dovodit z toho, že spotřebitel začne věc užívat či s ní jinak 

nakládat127. 

Úprav by dle Návrhu měla dostát ustanovení o prodeji zboží v obchodě, kde má dojít 

ke koncepčním změnám u odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě. Pojem „shoda 

s kupní smlouvou“ by měl být nahrazen pojmem „jakost při převzetí“. Obsahem by měl být 

tento institut v podstatě stejný včetně toho, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od 

převzetí, má se za to, že byla vadná již při převzetí. Jelikož však dochází současně 

k sjednocení nároků kupujícího z porušení jakosti při převzetí s ostatními nároky z vadného 

plnění (tj. ze současného pojetí záruční doby), je ustanovení § 2137 odst. 2 Návrhu 

zakotvující nevyvratitelnou domněnku o vadnosti již při převzetí fakticky nadbytečné, neboť 

spotřebiteli nepřináší žádná práva, která by mu nebyla přiznána již z titulu obecného uplatnění 

práv z vadného plnění. V tomto bodě by si Návrh tudíž zasloužil drobné dopracování128. 

Hlavním posunem v právní úpravě smlouvy o dílo bude to, že dle této smlouvy bude 

možné vytvořit i dílo s nehmotným výsledkem, což současná právní úprava neumožňuje. 

Výslovně to připouští Oddíl 4 Dílu 8 (Dílo) Hlavy II Části čtvrté Návrhu (§ 2603 až § 2607). 

V § 2604 Návrhu je stanoveno, že pokud není předmětem díla hmotná věc, odevzdá 

zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se bude považovat 

za předané, jestliže bude dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Tato úprava 

vznikla modifikací současné právní úpravy smlouvy o dílo v obchodním zákoníku, podle 

jehož § 556 je zhotovitel povinen při provádění díla, které nespočívá ve zhotovení věci, 

montáži, údržbě, opravě nebo úpravě věci, postupovat tak, aby se dosáhlo hmotně 

zachyceného výsledku činnosti a tento hmotně zachycený výsledek následně předat 

objednateli. Nová úprava tak bude reagovat na potřeby praxe s ohledem na vývoj zejména 

informačních technologií. 

                                                 
127 Melzer, F. K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2009, č. 
21, s. 775. 
128 Tamtéž, s. 773. 
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Závěr 
 

Právní regulace vztahů vznikajících při nákupu zboží nebo poskytování služeb má 

mimořádný společenský význam, jelikož v pozici spotřebitele se ocitá takřka denně každý 

z nás. Proto je nezbytné, aby normy chránící spotřebitele dokázaly flexibilně reagovat na 

moderní trendy a internacionalizaci obchodu. Nesmějí ovšem na druhou stranu podléhat 

častým změnám, které negativně ovlivňují právní vědomí laické veřejnosti, a musí vzájemnou 

nerovnost subjektů vyvažovat jen do té míry, aby nedusily podnikání a nemohly být 

zneužívány naopak vypočítavými spotřebiteli k šikaně prodejců a osob poskytujících služby. 

Český zákonodárce má v současné době jedinečnou příležitost vybalancovat ochranu 

spotřebitele v rámci rozsáhlého rekodifikačního procesu na míru potřebám jednotlivého 

člověka i celé společnosti v 21. století. V této práci jsem se proto pokusil nejen přehledně 

popsat nejfrekventovanější právní instituty, které jsou u spotřebitelských vztahů používány, 

ale i upozornit na některé přetrvávající nedokonalosti a aplikační potíže, a doplnit je o vlastní 

názory, doporučení a navrhnout východiska ke zkvalitnění právní úpravy. Předkládaná 

diplomová práce tak má přispět k diskuzi provázející výše zmíněnou rekodifikaci občanského 

práva. 

Ani ten nejdokonalejší právní předpis však není schopen plnit svoji úlohu, pokud těm, 

jichž se týká, chybí široké povědomí o právech a povinnostech, která jím přiznává či ukládá. 

K tomu by měla přispět stabilita nové právní úpravy, naopak časté novelizace a změny právní 

úpravy budou právní povědomí o ochraně spotřebitele oslabovat. Nezanedbatelnou roli zde 

budou po přijetí nového občanského zákoníku muset sehrát nevládní spotřebitelské 

organizace i propracovaná koncepční politika státu, jejichž úlohou bude zvyšování 

informovanosti spotřebitelů. 
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Abstrakt 
 
Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele 
 

Cílem této diplomové práce je popsat problematiku ochrany spotřebitele v soukromém 

právu. Autor se zaměřil především na nejnovější změny v platné právní úpravě zabývající se 

ochranou spotřebitele. Součástí práce je taktéž kritické zhodnocení aktuální právní úpravy a 

její porovnání s návrhem nového občanského zákoníku. Diplomová práce by měla přispět 

k diskuzi o probíhající rekodifikaci soukromého práva. 

Práce je rozdělena do deseti kapitol. 

První kapitola se zabývá vymezením pojmu ochrany spotřebitele a práva ochrany 

spotřebitele. Obsahuje též stručný exkurz na téma ochrana spotřebitele ve veřejném právu. 

Druhá kapitola se skládá z výčtu právních předpisů, které regulují ochranu 

spotřebitele. Nejprve přináší seznam vnitrostátních pramenů ochrany spotřebitele v české 

legislativě. Dále obsahuje přehled právních předpisů chránících spotřebitele v komunitárním 

právu, a to jak v primárním, tak i sekundárním. 

Ve třetí kapitole je pojednáno o klíčových pojmech ochrany spotřebitele – spotřebiteli 

i dodavateli. Je zde podrobný popis vymezení těchto pojmů v české i evropské legislativě. 

Kapitola obsahuje i historický vývoj definic spotřebitele a dodavatele ve vnitrostátní 

legislativě. 

Obsahem čtvrté kapitoly je obecný popis spotřebitelské smlouvy. Upozorňuje se zde 

na ujednání, která je zakázáno se spotřebiteli sjednávat. 

Pátá kapitola se zabývá jednotlivými druhy spotřebitelských smluv. Rozebírány jsou 

zde distanční smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu a timesharingové smlouvy. 

V šesté kapitole je detailní rozbor ustanovení o ochraně spotřebitele v jednotlivých 

smluvních typech, které spotřebitelé nejčastěji uzavírají. V této kapitole se pojednává o kupní 

smlouvě (se zaměřením na zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě), smlouvě o dílo a 

smlouvě o úvěru. 

Sedmá kapitola popisuje specifická práva a povinnosti, která plynou ze 

spotřebitelského právního vztahu. Jedná se zejména o práva a povinnosti upravené zákonem o 

ochraně spotřebitele. Součástí je rozbor povinnosti poctivosti prodeje výrobků a poskytování 

služeb, zákazu nekalých obchodních praktik a popis postupu při přijímání a vyřizování 

reklamací. 
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Osmá kapitola pojednává o zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku. 

V deváté kapitole se autor zaměřil na aktuální otázky vývoje ochrany spotřebitele 

v komunitárním právu. Tato kapitola obsahuje především popis koncepčním změn, které by 

měla přinést připravovaná směrnice o právech spotřebitelů, jež má nahradit několik 

stávajících směrnic. 

Desátá kapitola se zabývá návrhem nového občanského zákoníku. Její součástí je 

výčet ustanovení o ochraně spotřebitele v návrhu občanského zákoníku a porovnání se 

současnou právní úpravou. 
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Abstract 
 
Private law aspects of consumer protection 
 

The aim of this thesis is to analyze the issue of consumer protection in private 

law. The author focused mainly on the latest changes in the applicable legislation dealing with 

the consumer protection. The thesis also contains critical evaluation of current legislation and 

a comparison with the draft of the new Civil Code. The thesis should contribute to the 

discussion of the ongoing recodification of private law. 

The thesis is divided into ten chapters. 

The first chapter deals with the definition of the term consumer protection and 

consumer protection law. It also includes a brief excursion on the topic of consumer 

protection in public law. 

The second chapter consists of a list of acts that regulate consumer protection. First, it 

brings a list of national sources of consumer protection in the Czech legislation. It also 

contains an overview of the legislation protecting consumers in Community law, both in the 

primary, and the secondary legislation. 

The third chapter discusses the key terms of consumer protection - consumer and 

supplier. There is provided a detailed definition of these terms in the Czech and European 

legislation. The chapter contains a historical development of definitions of consumer and 

supplier in national legislation. 

The content of the fourth chapter is a general description of consumer 

contracts. Attention is drawn here to the clauses which are forbidden to negotiate with 

consumers. 

The fifth chapter deals with various types of consumer contracts. Examined are here 

contracts concluded remotely, contracts concluded outside a retail outlet and timesharing 

contracts. 

In the sixth chapter is a detailed analysis of consumer protection provisions in the 

types of contracts which are most offen concluded by consumers. This chapter discusses the 

purchase contract (with a focus on special provisions for the sale of goods in a shop), the 

performance contract and the loan agreement. 

The seventh chapter describes the specific rights and obligations that arise from 

consumer legal relationship. In particular, the rights and obligations regulated by the 

Consumer Protection Act are described. It includes analysis of the obligations of honesty 
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selling products and provision of services, prohibition of unfair business practices and a 

description of the procedure for receiving and handling claims concerning a defect in a 

product sold or service provided. 

The eighth chapter is about the Act on Liability for Defective Products. 

In the ninth chapter, the author focused on current issues of development of consumer 

protection in Community law. This chapter mainly contains a description of the conceptual 

changes that should bring the forthcoming Directive on Consumer Rights which has to replace 

several existing EC directives. 

The tenth chapter deals with the new Civil Code. It includes a list of consumer 

protection provisions in the draft of Civil Code and its comparison with the existing 

legislation. 
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