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1. ÚVOD 

Když jsem před více než dvěma lety začala pracovat v advokátní kanceláři Kropáček 

LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., specializované v té době zejména na tvorbu 

obchodních podmínek pro internetové obchody, vnímala jsem spotřebitelské právo jako 

jednu z mnoha oblastí občanského práva a nepřikládala jsem jí (oproti ostatním) větší 

důležitost.  

Postupně jsem získala možnost se dennodenně setkávat s dotazy lidí – spotřebitelů, 

ohledně svých práv, a naopak z druhé strany s mnoha dotazy podnikatelů na veškeré 

povinnosti, které musí plnit tak, aby měli vše v pořádku a nehrozila jim pokuta ze strany 

dozorových orgánů, zejména České obchodní inspekce. Tvorba jednotlivých obchodních 

podmínek mě donutila přemýšlet nad tím, jak skloubit zájmy obou stran spotřebitelské 

smlouvy, a to splnění zákonných náležitostí podnikatelem, a to zejména v oblasti 

informačních povinností prostřednictvím obchodních podmínek, a na druhé straně 

informování spotřebitele prostřednictvím obchodních podmínek tak, aby pro něj byly 

srozumitelné, čtivé a aby jen na základě jejich přečtení věděl, jak má dále postupovat 

v uplatňování svých práv vůči podnikateli.  

Jak čas plynul, přestalo pro mě být právo v oblasti ochrany spotřebitele jen jednou 

z otázek pro zkoušku z občanského práva hmotného, nýbrž jsem si začala víc a víc 

uvědomovat, jak nás všechny spotřebitelské právo provází celým životem. Téměř každý 

den chodíme do obchodu nakoupit, ať už večeři pro rodinu nebo třeba bicykl na letní 

výlety, nebo jdeme na masáž zad či ke kadeřnici, a stále tak (i když si to mnoho z nás 

plně neuvědomuje) uzavíráme s prodejcem – podnikatelem spotřebitelskou smlouvu a 

vznikají nám práva a povinnosti z těchto smluv vyplývajících. 

Základním znakem spotřebitelského práva je nerovné postavení stran smlouvy, 

podnikatele a spotřebitele. Podnikatel jakožto profesionál ve svém oboru je nadán 

odbornými znalostmi a mohl by tyto znalosti využít, resp. zneužít na úkor spotřebitele, 

běžného člověka, který potřebné znalosti nemá a nemůže se tak snadno bránit. Na toto 

nerovné postavení stran pak reagují právní předpisy, které se snaží právní úpravou tzv. 

ochrany slabší strany posílit postavení spotřebitele a vyvážit tak vztah smluvních stran 

spotřebitelské smlouvy. 
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Spotřebitelské právo je v českém právním řádu upraveno poměrně roztříštěně. V rámci 

tvorby nového občanského zákoníku1 jsme nenásledovali vzor některých jiných 

evropských států, např. Francie, kde je spotřebitelské právo upraveno v samostatném 

kodexu. Převážil názor, že občanský zákoník upravuje v oblasti závazků běžné záležitosti 

občanského života, a tak je žádoucí, aby zde byla i úprava stěžejních oblastí 

spotřebitelského práva. Jedním z hlavních pramenů ochrany spotřebitele tak je občanský 

zákoník, zejména jeho čtvrtá část.  

Dalším neméně důležitým zdrojem je zákon o ochraně spotřebitele2, který poskytuje 

veřejnoprávní ochranu spotřebitelům, kdy dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem je kontrolováno ze strany dozorových orgánů, zejména Českou obchodní 

inspekcí. Tento zákon se nedávno dostal v širší povědomí veřejnosti díky jeho novele 

týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 

Díky tomu, že spotřebitelské právo jako součást soukromého práva má přesah také do 

práva veřejného, nalezneme mnoho ustanovení zakotvujících práva spotřebitelů, resp. 

povinnosti podnikatelů v jiných právních předpisech. Pro příklad uveďme zákon o 

odpadech3 či protikuřácký zákon4. Pro případ porušení povinností podnikatele vůči 

spotřebiteli existuje také mnoho sankčních prostředků ze strany dozorových orgánů, 

upravených v dalších právních předpisech, např. v zákoně o České obchodní inspekci5. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, spotřebitelské právo je poměrně rozsáhlá oblast zájmu a 

nelze ji v této diplomové práci pojmout v celém svém širokém spektru. Rozhodla jsem se 

zabývat tím, na co se podnikatelé a spotřebitelé právníků nejčastěji dotazují, tedy na svá 

práva a povinnosti v těchto vztazích. Dosud jsem shledala tři nejčastější okruhy zájmů, 

kterým bych tuto práci ráda věnovala. Je to jednak problematika informační povinnosti 

podnikatelů vůči spotřebitelům, dále odstoupení od smlouvy a v neposlední řadě práva 

z vadného plnění. 

                                                           
1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
2 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
spotřebitele“) 
3 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“) 
4 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „protikuřácký zákon“) 
5 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 
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Vzhledem ke značnému technologickému rozvoji v posledních letech nastal prudký 

nárůst podnikání a nabízení zboží a služeb tzv. distančním způsobem, tedy 

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména přes internet, mobilní telefon 

či e-mail. Tento způsob uzavírání smluv má mnohá specifika, na které reaguje občanský 

zákoník stanovením speciálních povinností podnikatelům při uzavírání smluv se 

spotřebiteli distančním způsobem. Je důležité však zmínit, že technologický rozvoj je 

rychlejší než vývoj práva, a tak právo nestačí reflektovat veškeré „technologické 

výstřelky“ moderní doby. Mnohé druhy podnikání prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku se tak nachází v tzv. šedé zóně, tedy na pomezí zákonnosti a 

nezákonnosti. Takové případy bývají řešeny judikaturou nebo jinými rozhodovacími 

procesy. Jako příklad uveďme portál AirBnB6 či taxislužbu Uber7.  

Setkala jsem se s mnoha podobnými „novátorskými“ projekty, kdy mi právní předpisy 

nedaly vždy odpověď na to, jak příslušnou smluvní dokumentaci upravit, a proto mě tyto 

situace vedly k tomu se ještě více zamýšlet nad podstatou a pravým významem 

jednotlivých ustanovení spotřebitelského práva tak, aby i takové projekty byly v souladu 

s právem. 

Tato diplomová práce tedy bude věnována právům a povinnostem spotřebitelů a 

podnikatelů ve vzájemných smluvních vztazích se zaměřením na smlouvy, které jsou 

uzavírány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s tím, že bude rozdělena na 

tři tematické bloky, jimž bude předcházet definice základních pojmů včetně východisek 

právní úpravy, a to prostřednictvím zřetelného vymezení těchto pojmů pro účely využití 

v jednotlivých tematických blocích bez nutnosti jejich následného výkladu. 

První blok se bude zabývat informační povinností podnikatelů vůči spotřebitelům, a to 

jednak obecnou informační povinností v těchto vztazích, dále informacemi 

poskytovanými podnikatelem v případě uzavírání smluv distančním způsobem a dále 

specifickými informačními povinnostmi podnikatelů vyplývajících z některých 

veřejnoprávních předpisů. 

Druhý blok bude popisovat odstoupení od smlouvy. Kromě toho, že odstoupení od 

smlouvy je jedním z obecných způsobů zániku smlouvy a je zakotveno v obecné části 

závazkového práva občanského zákoníku, je dále upraveno jako specifické právo 

                                                           
6 https://www.airbnb.cz/ 
7 https://www.uber.com/cs-CZ/ 
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spotřebitele při uzavírání smlouvy s podnikatelem prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku. Právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení 

důvodu spotřebitelem je často diskutované téma. Ráda bych se v práci zabývala 

jednotlivými aspekty tohoto institutu a právy a povinnostmi smluvních stran v této situaci, 

a to z hlediska teoretického i z hlediska praktického. 

Ve třetím bloku bude rozvedena otázka práv z vadného plnění. Práva z vadného plnění 

jsou v občanském zákoníku upravena na několika místech, jednak v obecné části 

závazkového práva, dále práva z vadného plnění u úpravy kupní smlouvy a potřetí ještě 

v rámci speciálního pododdílu týkajícího se prodeje zboží v obchodě. Také je potřeba 

zohlednit neméně důležitá ustanovení ohledně reklamací obsažená v zákoně o ochraně 

spotřebitele. V diplomové práci se pokusím přehledně rozčlenit jednotlivá práva pro 

jednotlivé situace a také povinnosti s tím související, a to primárně pro prodej zboží, méně 

rozsáhle i pro další smluvní typy, zejména pro poskytování služeb. Právní úprava práv 

z vadného plnění je velmi rozsáhlá, proto v práci rozvedu blíže jen některé aspekty. Popis 

práv z vadného plnění (a souvisejících povinností) tak v práci nebude v žádném případě 

vyčerpávající, neboť není samostatným předmětem této diplomové práce. 

Mým cílem je v rámci zpracování diplomové práce analyzovat a popsat jednotlivé právní 

aspekty výše uvedených okruhů za použití literatury a judikatury a následně se pokusit o 

promítnutí uvedených aspektů do praktických situací, ke kterým v rámci spotřebitelských 

smluv dochází. Zároveň budu provádět systematizaci jednotlivých práv a povinností ve 

vztahu k jednotlivým stranám smlouvy, jelikož právní úprava v této rovině působí 

roztříštěně. V rámci práv z vadného plnění pak budu provádět komparaci jednotlivých 

úprav práv z vadného plnění s cílem stanovení prakticky využitelného výčtu možností 

užití jednotlivých práv, jelikož právní úprava ani současná odborná literatura nám žádný 

takový použitelný soupis neposkytuje. 
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2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ VČETNĚ 

VÝCHODISEK PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V této kapitole bych ráda provedla výklad pojmů, které tvoří základní kameny mé 

diplomové práce, a to primárně prostřednictvím legálních definic a sekundárně skrze 

definování takových pojmů různými autory ve veřejně dostupné literatuře. S tím souvisí 

i průběžné odkazování na příslušné prameny právní úpravy, a to v rovině národní i 

evropské – unijní, které jsou stěžejními právními předpisy vztahujícím se k tématu práce. 

 

2.1. Spotřebitel  

Legální definici pojmu spotřebitel nalezneme v § 419 občanského zákoníku: 

„Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná.“ Z této definice lze vymezit čtyři základní prvky, které nám pomohou určit, 

zda je daná osoba (smluvní strana) spotřebitelem: 

• člověk (fyzická osoba); 

• jednání (uzavírání smlouvy) mimo rámec své podnikatelské činnosti; 

• jednání (uzavírání smlouvy) mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; 

• jednání (uzavírání smlouvy) s podnikatelem. 

Aby osoba (smluvní strana) byla považována za spotřebitele, musí být vždy splněno 

kritérium prvního a posledního bodu a alternativně jedno z kritérií dle druhého a třetího 

bodu.8 

Zákon o ochraně spotřebitele definuje spotřebitele prakticky totožným způsobem. V § 2 

odst. 1 písm. a) uvedeného zákona sice chybí výše zmíněný poslední bod – jednání 

s podnikatelem, z navazujících ustanovení zákona však tento bod vyplývá, a to zejména 

prostřednictvím definice podnikatele a stanovením povinností podnikatelům ve vztahu ke 

spotřebitelům. 

První bod výše uvedené definice (na začátku tohoto článku 2.1) stanoví, jakou osobu lze 

považovat za spotřebitele. Občanský zákoník spotřebitele (pro větší přístupnost laické 

                                                           
8 JANSA, Lukáš, OTEVŘEL, Petr, ČERMÁK, Jiří, MALIŠ, Petr, HOSTAŠ, Petr, MATĚJKA, Michal, MATĚJKA, Ján. 
Internetové právo. 1. vydání. COMPUTER PRESS, 2016, 432 s. ISBN 978-80-251-4664-4. str. 202 
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veřejnosti) vymezuje jako „člověka“, což je bezesporu označení pro osobu fyzickou. 

Ochranu spotřebitele tedy nemůže požívat právnická osoba, ač v některých jiných státech 

tomu tak může být, např. v Belgii nebo ve Španělsku9, kde jsou spotřebitelé v Obecném 

zákoně o ochraně spotřebitelů a uživatelů vymezeni jako fyzické osoby jednající mimo 

rámec své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání a právnické osoby nebo 

subjekty bez právní subjektivity, které působí neziskově mimo rámec obchodní či 

podnikatelské činnosti.10 Na úrovni Evropské Unie tak v současné době neexistuje 

jednotná koncepce této problematiky. Evropský soudní dvůr se touto otázkou zabýval a 

z jeho judikatury lze dovodit, že se kloní spíše k definici spotřebitele jakožto fyzické 

osoby11.  

Druhý a třetí bod vyjadřuje, že člověk pro naplnění definice spotřebitele musí také jednat 

mimo rámec své podnikatelské činnosti (definice podnikatele a potažmo podnikatelské 

činnosti se nachází v článku 2.2 této diplomové práce) nebo mimo rámec samostatného 

výkonu povolání, čímž se pravděpodobně rozumí jednak podnikatelská činnost se 

specifickými oprávněními podléhající speciálním zákonům (např. advokacie či 

zdravotnické povolání lékaře) a jednak tradiční svobodná povolání, tedy činnost 

spisovatelů, sportovců apod. 

Naplnění výše uvedeného druhého a třetího bodu a rozpoznání toho, zda fyzická osoba 

uzavírající smlouvu s podnikatelem jedná v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv, 

může být však v praxi problematické. I podnikající fyzická osoba uzavírá například kupní 

smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti. Nelze po podnikateli – prodejci 

požadovat, aby sám přezkoumával, zda u něj zákazník kupuje zboží, uveďme třeba 

mobilní telefon, pro účely svého podnikání nebo pro svoji osobní potřebu. Obecně se tak 

uplatňuje pravidlo, že pokud kupující uvede u svých identifikačních údajů ve smlouvě 

své identifikační číslo – IČ, má se za to, že kupující kupuje zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti a kupující tak nepožívá ochrany spotřebitele. Toto pravidlo je sice 

velmi zjednodušené a není samozřejmě bezvýjimečné, ale problematika kritérií určení 

                                                           
9 MICKLITZ, Hans-W, STUYCK, Jules, TERRYN, Evelyne. Consumer Law. Hart Publishing, 2010, 597 s. ISBN 
978-1-84113-749-0. str. 29 
10 Obecný zákon o ochraně spotřebitelů a uživatelů, článek 3 [online]. [cit. 2017-10-17]. Dostupné z: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&b=13&tn=1&p=20140328#a3 
11 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. listopadu 2001, C-541/99 a 542/99 ve věci Cape Snc. proti 
Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas proti OMAI Srl 
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postavení podnikatele jako smluvní strany není hlavním předmětem diplomové práce, 

proto se jí dále nezabývám. 

Posledním obligatorním bodem pro naplnění znaků spotřebitele je jednání (resp. 

uzavírání smlouvy) s podnikatelem. Osoba není považována za spotřebitele individuálně, 

bez spojení s další osobou, nýbrž pouze pokud jedná na druhé straně s osobou, která 

v tomto závazku vystupuje v postavení podnikatele. Výklad k definici podnikatele 

následuje v článku 2.2 této diplomové práce. 

Definice spotřebitele v občanském zákoníku vychází z unijní úpravy – sekundární 

legislativy, konkrétně z níže uvedených směrnic, které mají také stěžejní vliv na naši 

vnitřní právní úpravu spotřebitelských práv: 

• směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách 

ve spotřebitelských smlouvách; 

• směrnice Rady Evropského Parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 

1999, o některých aspektech nákupu spotřebního zboží a záruk na toto zboží (dále 

jen „směrnice o některých aspektech nákupu spotřebního zboží“); 

• směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, 

o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronickém obchodu, na vnitřním trhu; 

• 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 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; 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011, 

o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (dále jen „směrnice o právech 

spotřebitelů“). 

Důvodem pro tak rozsáhlé sjednocování právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva 

v Evropské Unii prostřednictvím výše uvedených směrnic je zejména zajištění 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tgx3mgaydcmy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydax3mgaydgmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydex3mgaydmni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tax3mga3dcoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydqx3mgaytemq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytcx3mgaydqmy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tgx3mgaydcmy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tsx3mgaydina
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4dkx3mga2tony
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tox3mgaydany
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fungujícího jednotného vnitřního trhu, který je postaven na čtyřech základních 

svobodách, tj. svobodný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu mezi členskými státy, 

v jejichž rámci spotřebitel často figuruje, a proto by měl mít spotřebitel zajištěnou určitou 

základní míru ochrany uvnitř tohoto vnitřního trhu, bez ohledu na to, v jakém členském 

státě se nachází. 

2.1.1. Spotřebitel a slabší smluvní strana 

Jak bylo již nastíněno v úvodu práce, podstatou spotřebitelského práva je ochrana 

spotřebitele jakožto slabší smluvní strany. Na rozdíl od pojmu „spotřebitel“ je pojem 

„slabší smluvní strana“ vymezen podstatně vágněji. Jedná se však o pojem nadřazený 

zahrnující širší portfolio subjektů. 

Nepřímou definici lze nalézt v § 433 občanského zákoníku, jehož první odstavec zní: 

„Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí 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.“ Odstavec druhý jej doplňuje vyvratitelnou domněnkou: 

„Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském 

styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.“ 

Slabší stranou se tedy rozumí osoba, která v jednání s jinou osobou trpí v porovnání s ní 

nedostatkem zkušeností, vědomostí, technologických a ekonomických aspektů, informací 

apod. Nemusí tak jít pouze o spotřebitele, ale i o podnikatele a právnické osoby, které 

vstupují do značně nevyrovnaných vztahů, např. s nadnárodními koncerny, bankami či 

dodavateli energií. Za slabší stranu může být, a zpravidla i je, považován také nezletilý, 

zaměstnanec či nájemce ve vztahu k pronajímateli.  

Úkolem právní úpravy pak je tuto faktickou nevyrovnanost alespoň částečně vyvážit. 

Zpravidla tak dochází k přiznání zvláštních práv a ochrany slabší smluvní straně s cílem 

(mimo jiné) předcházení rizika svévolného jednání silnějších stran smlouvy, čímž tak 

dochází k cílenému oslabení postavení silnější strany. 
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2.2. Podnikatel 

Pro existenci spotřebitele a spotřebitelských práv musí na druhé straně právního poměru 

figurovat osoba podnikatele, který je definován v občanském zákoníku v § 420: „Kdo 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 

Rozebereme-li si tuto definici, zákon nerozlišuje při vymezení podnikatele mezi fyzickou 

a právnickou osobou, ale zaměřuje se na vymezení činnosti, jejíž výkon staví osobu do 

pozice podnikatele. Občanský zákoník tak v § 420 nabízí rovněž definici podnikatelské 

činnosti – podnikání. Při definování podnikatele je tak podstatné splnění jednotlivých 

znaků podnikání, které jsou dále rozvedené níže.  

Prvním znakem činnosti podnikatele je samostatnost. Samostatností se rozumí svoboda a 

nezávislost podnikatele, kdy on sám rozhoduje o své činnosti, o tom, co a komu bude 

prodávat, zda někoho bude zaměstnávat, jaké jsou cíle jeho podnikání apod. Pro 

porovnání tento znak samostatnosti není naplněn u zaměstnanců, kteří jsou ve vztahu 

podřízenosti k zaměstnavateli a jednají dle pokynů zaměstnavatele, nikoliv samostatně.  

To však neznamená, že by podnikatel nebyl vázán žádnými pravidly a jednal bez 

jakýchkoliv omezení. Příkladem takového „určení hranic“ může být právě právními 

předpisy stanovená ochrana spotřebitele, která podnikatelům ukládá určité povinnosti, 

které musí dodržovat, třeba i proti své vůli. 

Dalším definičním znakem podnikatele je, že podnikatel jednající samostatně zároveň 

jedná na vlastní účet a odpovědnost, nikoliv na cizí. Tímto je myšleno, že „je to on sám, 

kdo bude povinen splnit veškeré závazky, jež na sebe při podnikání vzal, bude muset čelit 

nepříznivým důsledkům svých rozhodnutí, a jen on sám je povinen kompenzovat újmu, 

která vznikla jiným osobám porušením jeho povinností.“12 

Podnikatel dále vykonává výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku. Je veden 

myšlenkou hmotného prospěchu, ať už v penězích či jiné hodnotě. To však neznamená, 

                                                           
12 POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, LEVICKÁ, Tereza, DUDOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele proti 
nekalým obchodním praktikám podnikatelů. 1. vydání. Praha:Wolters Kluwer, 2017, 320 s. ISBN 978-80-
7552-625-0. str. 7 
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že když tohoto cíle nedosáhne, není podnikatelem. Podmínkou tedy není dosažení zisku, 

ale jeho záměr.  

Dalším definičním znakem podnikatele je, že podnikatel svou činnost provádí 

živnostenským nebo obdobným způsobem. Občanský zákoník zde zjevně odkazuje na 

zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „živnostenský zákon“), který vymezuje, jaké činnosti jsou vykonávány 

živnostenským způsobem v rámci živností ohlašovacích a koncesovaných. Živnostenský 

zákon však dále pomáhá ujasnit, jaké činnosti lze považovat za podnikatelskou činnost 

vykonávanou obdobným způsobem, a to především v ustanovení § 3, kde jsou stanoveny 

činnosti, které nejsou živností, ale lze je považovat za podnikatelskou činnost. Podnikání 

tak lze považovat za širší pojem, než je „živnost“. Definice živnosti uvedená v § 2 

živnostenského zákona je pak velice podobná definici podnikání obsažené v § 420 

občanského zákoníku.  

Posledním znakem podnikání uvedeným v § 420 občanského zákoníku je soustavnost 

podnikatelské činnosti. Vymezení toho, kdy lze činnost podnikatele hodnotit jako 

soustavnou, nemusí být vždy zcela zřejmé. Tento prvek se hodnotí s ohledem na záměr 

podnikatele vykonávat činnost soustavně, tedy po jeho subjektivní stránce, nikoliv jako 

objektivní rys. V souladu s judikaturou není vyžadována nepřetržitost či trvalost 

podnikatelské činnosti13. Zhodnocení naplnění kritéria soustavnosti tak není vždy 

černobílé. Jako příklad si dovolím uvést prodej vánočních stromů. Ač by se dal považovat 

za nesoustavnou, ojedinělou činnost, není tomu tak, jelikož se opakuje pravidelně každý 

rok, a tak naplňuje znak soustavnosti a je považován za podnikání. Posouzení, zda se 

jedná o soustavnou činnost či nikoliv, je provedeno v takových nezřejmých případech 

vždy individuálně. 

Pro doplnění si dovoluji zmínit druhý odstavec § 420 občanského zákoníku podstatný pro 

téma práce, který stanoví, že „pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje 

také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele.“ 

Výše uvedené ustanovení rozšiřuje pro účely ochrany spotřebitele definici podnikatele 

také o osoby, které nemusí naplňovat všechny znaky podnikání uvedené v § 420 odst. 1 

                                                           
13 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 22 Cdo 679/2007 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5ptems7mnsg6xzwg44q


11 
 

občanského zákoníku, ale při výkonu své činnosti bezesporu vystupují v postavení 

silnější strany, a proto je na tuto činnost potřeba vztáhnout ochranu spotřebitele. Odstavec 

druhý ustanovení § 420 občanského zákoníku pak míří zejména na činnost osob 

vykonávající tzv. svobodná podnikání (např. advokáty) či také na veřejnoprávní 

korporace či neziskové právnické osoby, které v rámci své činnosti uzavírají smlouvy se 

spotřebiteli. 

Občanský zákoník dále v § 421 stanoví právní fikci a domněnku, kdy se v případě jejich 

naplnění určitá osoba považuje za podnikatele. Občanský zákoník v tomto ustanovení 

vymezuje, že podnikatelem je také osoba zapsaná v obchodním rejstříku či osoba, která 

má k podnikání živnostenské nebo jiné zákonné oprávnění.  

Výše je uvedena pouze obecná charakteristika podnikatele, která je samozřejmě 

modifikována vícero speciálními ustanoveními. Definiční vymezení podnikatele ve všech 

svých jednotlivostech a výjimkách však není hlavním předmětem této práce, proto se mu 

dále nevěnuji. 

 

2.3. Spotřebitelská smlouva  

Občanský zákoník v ustanovení § 1810 definuje tzv. spotřebitelskou smlouvu. Za účelem 

výkladu tohoto pojmu je nejdříve vhodné přiblížit si jednotlivé prvky tohoto pojmu.  

Nejdříve je tak nutné definovat, co je smlouvou. „Smlouvou se rozumí dvoustranné nebo 

vícestranné právní jednání, které směřuje ke vzniku závazku.“14 Spotřebitelskou 

smlouvou je pak taková smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dle § 1810 

občanského zákoníku).  

Z výše uvedené definice tak vyplývá, že spotřebitelskou smlouvu není samostatný 

smluvní typ upravený ve zvláštní části občanského zákoníku, který by byl 

charakteristický specifickým předmětem smlouvy. Jak můžeme dovodit z výše uvedené 

definice občanského zákoníku, charakteristika spotřebitelských smluv je dána jejími 

subjekty – spotřebitelem a podnikatelem a jedná se tedy o speciální úpravu v rámci 

obecných ustanovení závazkového práva občanského zákoníku, která se uplatní u 

jednotlivých smluvních typů. V současné době se často setkáváme s pojmenováním 

                                                           
14 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 16 
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vztahu ze spotřebitelské smlouvy prostřednictvím termínu „B2C“, tedy „business-to-

customer“. 

Základním východiskem úpravy spotřebitelských smluv je část čtvrtá hlava I díl 4 

občanského zákoníku s názvem „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem“, který obsahuje obecnou úpravu spotřebitelských smluv. Pojem 

spotřebitelská smlouva je zde využíván jako legislativní zkratka a netvoří tedy název 

samostatné části, protože by takový termín mohl evokovat myšlenku, že se jedná o 

samostatný smluvní typ, ač tomu tak není.  

Vzhledem k výše uvedené charakteristice prostřednictvím stran smluv, a nikoliv 

prostřednictvím předmětu smlouvy, a tedy i k faktickému množství druhů 

spotřebitelských smluv nalezneme jejich další úpravu na mnoha dalších místech. A to 

nejen v občanském zákoníku u jednotlivých smluvních typů (např. v pododdílu „Zvláštní 

ustanovení o prodeji zboží v obchodě“ v rámci úpravy kupní smlouvy), ale i v jiných 

právních předpisech – v zákoně o ochraně spotřebitele, zákoně o odpadech apod.  

Považuji za vhodné zmínit, že některé právní poměry mezi spotřebitelem a podnikatelem 

se obecnou výše zmíněnou úpravou spotřebitelských smluv neřídí. Jedná se však o 

výjimky, které jsou zároveň legislativně stanoveny, a to např. v rámci pracovněprávních 

vztahů15, kde jsou takové vztahy upraveny samostatným právním předpisem – zákoníkem 

práce16. 

Občanské právo jakožto odvětví soukromého práva je založeno mimo jiné na zásadě 

autonomie vůle, která vyplývá již z ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku 

vymezující dispozitivnost právní úpravy. Ustanovení týkající se spotřebitelských smluv 

však tvoří oblast, na kterou se tento princip plně nevztahuje, a naopak se jedná převážně 

o kogentní ustanovení. Tento závěr lze dovodit také z § 1812 odst. 2 občanského 

zákoníku: „K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně 

spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, 

které mu zákon poskytuje.“  

Důvod pro „kogentnost“ úpravy je dán nerovným postavením smluvních stran a s tím 

související potřebou ochrany slabší strany – spotřebitele, neboť pokud by občanský 

zákoník dal prostor odchýlit se od ustanovení na ochranu spotřebitele, mohl by podnikatel 

                                                           
15 Dle § 2401, odst. 2 občanského zákoníku. 
16 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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využít svého silnějšího postavení a aplikaci těchto ustanovení v ujednaném závazku 

vyloučit, čímž by tak došlo k popření samotného smyslu této úpravy ochrany spotřebitele. 

 

2.4. Smlouvy uzavírané distančním způsobem  

Tato práce se zabývá právy a povinnostmi stran spotřebitelských smluv se zaměřením na 

smlouvy uzavírané distančním způsobem, někdy nazývané také distanční smlouvy. Stejně 

jako u spotřebitelských smluv se ani zde nejedná o samostatný smluvní typ. 

Charakteristika této smlouvy je dána způsobem kontraktace.  

Uzavřením smlouvy distančním způsobem chápeme situaci, kdy je při uzavření smlouvy 

absentován prvek současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva je tedy 

uzavírána tzv. na dálku, a to například prostřednictvím webového formuláře v 

internetovém obchodě (e-shopu) nebo e-mailem. Zákon pak tyto prostředky nazývá 

„prostředky komunikace na dálku“17 a důvodová zpráva k občanskému zákoníku je 

demonstrativně vyjmenovává: „neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typová dopis, 

reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou 

i telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, 

videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), 

elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná 

komunikační síť (např. internet)“18.  

Abychom mohli hovořit o distanční smlouvě, musí být alespoň jeden výše uvedený 

prostředek komunikace na dálku v okamžiku kontraktace využit. O distanční smlouvu se 

tedy bude jednat i v případě, kdy si spotřebitel zboží prohlédne v obchodě a následně si 

jej objedná prostřednictvím e-shopu a i tehdy, když si jej následně v obchodě vyzvedne 

(tzv. osobní odběr zboží). Naopak pokud zákazník provede distančně například pouze 

e-mailovou rezervaci do restaurace a samotnou smlouvu pak uzavře v restauraci, kde si 

dá jídlo za 120,- Kč, o distanční způsob uzavření smlouvy se jednat nebude. 

                                                           
17 § 1820 odst. 1 občanského zákoníku 
18 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. II. Zvláštní část, k § 1824 až 1827 [online]. [cit. 2017-10-24]. 
In: beck-online [právní informační systém] 
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Právní úpravu smluv uzavíraných distančním způsobem nalezneme v občanském 

zákoníku v § 1820 a násl., která vychází ze směrnic Evropské Unie, zejména ze směrnice 

o právech spotřebitelů. 

Považuji za vhodné zmínit, že v rámci systematiky občanského zákoníku jsou smlouvy 

uzavírané distančním způsobem zařazeny v samostatném oddílu spadající pod díl 

ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a tato právní úprava se 

tudíž vztahuje pouze na smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem. Smlouvy 

uzavírané distančním způsobem mezi podnikateli občanský zákoník výslovně 

neupravuje. 

Zároveň si dovoluji uvést a zdůraznit, že ne na všechny smlouvy uzavírané distančním 

způsobem se výše uvedená právní úprava vztahuje. Výjimky jsou uvedeny v § 1840 

občanského zákoníku, jedná se např. o uzavření smlouvy prostřednictvím prodejního 

automatu nebo o smlouvu o přepravě osoby. 

Smyslem právní úpravy spotřebitelských distančních smluv je zejména narovnání 

nevýhod, které tento způsob uzavření smlouvy spotřebiteli přináší. Zpravidla mu 

znemožňuje si produkt prohlédnout, dotázat se prodejce, nebo jej třeba vyzkoušet (např. 

oblečení), jako by to bylo možné v kamenné prodejně. Občanský zákoník tak tyto 

nevýhody kompenzuje, když jedno z hlavních práv spotřebitele je právo na odstoupení 

od smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě.  

Je však žádoucí neopomenout fakt, že vzhledem k rychlému technologickému vývoji se 

už i některé výše uvedené nevýhody daří překonávat, např. prostřednictvím diskuzních 

fór nebo live chatu s prodejci při uzavírání smluv na internetu. 
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3. INFORMAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ 

V této kapitole bych ráda rozebrala jednotlivé informační povinnosti podnikatelů 

s členěním podle zákonů, příp. jejich částí, ve kterých jsou tyto povinnosti stanoveny a 

na závěr kapitoly uvedla přehledný výčet informací, které musí podnikatel spotřebiteli v 

rámci distančního uzavírání smlouvy poskytnout.  

Občanský zákoník a jiné zvláštní zákony stanoví podnikatelům rozsáhlé povinnosti 

vztahující se k řádnému informování spotřebitele ve vztahu k uzavírané spotřebitelské 

smlouvě. Tyto informační povinnosti lze pak členit dle různých kritérií. Jedním 

z možných členění je rozdělení informačních povinností podle toho, kdy je podnikatel 

povinen tyto informace v rámci kontraktace poskytnout.  

Právní předpisy předepisují podnikatelům povinnost spočívající v informování 

spotřebitelů již v předsmluvním jednání před uzavřením smlouvy. Stanovení povinnosti 

sdělit spotřebiteli určité informace ještě před uzavřením smlouvy slouží k tomu, aby 

spotřebitel měl všechny nezbytné informace potřebné k učinění rozhodnutí, zda danou 

smlouvu uzavřít či nikoliv. Z tohoto důvodu právní předpisy ukládají podnikatelům 

nejvíce informačních povinností v rámci předsmluvního jednání. 

Obzvlášť u smluv uzavíraných distančním způsobem musí být pro spotřebitele podmínky 

uzavírané smlouvy „transparentní“, jak jen to je možné19. Při uzavírání smlouvy 

distančním způsobem nemá spotřebitel zpravidla přímý kontakt s prodejcem ani 

s kupovaným zbožím, a proto v případě tohoto způsobu uzavření smlouvy je informační 

povinnost podnikatele ještě rozsáhlejší. 

Dále se v právních předpisech nalézají také informační povinnosti vztahující se 

k okamžiku uzavření smlouvy a po uzavření smlouvy. Jako příklad informací 

poskytovaných k okamžiku uzavření smlouvy uvádím ustanovení § 2162 občanského 

zákoníku, kdy má prodávající povinnost na žádost kupujícího předvést funkce prodávané 

věci (příp. i věc překontrolovat), nebo povinnost vydat potvrzení o převzetí objednávky 

u smlouvy o poskytování služeb, není-li poskytnuta na počkání v souladu s § 15 odst. 3 

zákona o ochraně spotřebitele. Jako informaci poskytovanou po uzavření smlouvy lze 

                                                           
19 Blíže např. BRUIN, Ronald de. Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice, 1. vydání. 
Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2002, 357 s. ISBN 9789041119230. str. 15-20 
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posoudit ustanovení § 2089, podle kterého prodávající oznámí kupujícímu, jaké 

dodatečné vlastnosti předmětu koupě zvolil, měl-li je zvolit kupující a neučinil to včas. 

Dalším z možných členění informačních povinností podnikatele je rozdělení na 

informační povinnosti stanovené občanským zákoníkem a zvláštními právními předpisy. 

Dále také v občanském zákoníku dochází ještě ke členění informačních povinností na 

informace, které jen nutné poskytnout u všech spotřebitelských smluv dle ustanovení 

§ 1811 a informace, které je nutné poskytnout pouze u spotřebitelských smluv 

uzavíraných distančním způsobem či mimo obchodní prostory dle ustanovení § 1820 a 

násl. V souladu s tímto členěním je rozdělena také tato kapitola. 

Před přiblížením jednotlivých informačních povinností bych se však chtěla ještě krátce 

zamyslet nad tím, jakým způsobem jsou tyto informační povinnosti plněny. Při ukládání 

informačních povinností je nutné se pozastavit nad otázkou, zda stanovení široké 

informační povinnosti opravdu plní svou primární funkci, kterou je dosažení 

transparentnosti smluvního závazku pro spotřebitele a znemožnění užití nekalých 

obchodních praktik podnikatelům.  

Občanský zákoník v § 1751 umožňuje část obsahu smlouvy určit odkazem na obchodní 

podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Této 

varianty využívají hojně podnikatelé, a tak všechny potřebné informace zahrnou tam. 

Jedná se o několikastránkové dokumenty, které, vzhledem k množství povinně 

poskytovaných informací, nelze příliš zkrátit. Zákazníci tak obchodní podmínky 

vzhledem k rozsahu nečtou a mnohdy jim ani nerozumí. Dovoluji si uvést názor, že 

neustálým přidáváním „nutně sdělovaných“ informací spotřebitelům dochází úměrně 

k nižší srozumitelnosti a ke snižování motivace spotřebitelů takové dokumenty číst. 

 

3.1. Informační povinnost dle § 1811 občanského zákoníku – 

spotřebitelské smlouvy  

Ustanovení § 1811 občanského zákoníku upravuje informace, které musí podnikatel 

spotřebiteli, směřuje-li jejich jednání k uzavření smlouvy, poskytnout před uzavřením 

smlouvy (tzv. „předsmluvní informace“), resp. před podáním závazné nabídky 

spotřebitelem, pokud nejsou zřejmé ze souvislostí. Tato povinnost se vztahuje obecně na 

všechny spotřebitelské smlouvy, ať už jsou uzavírány osobně či distančním způsobem. 
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Základním požadavkem na poskytnutí těchto informací je dle § 1811 odst. 1 občanského 

zákoníku, že takové sdělení musí podnikatel učinit srozumitelně a jasně v jazyce, ve 

kterém se uzavírá smlouva. 

Srozumitelnost a jasnost se posuzuje ve vztahu k člověku (resp. spotřebiteli) průměrného 

rozumu (srov. § 4 občanského zákoníku20). Požadavek na srozumitelnost a jasnost se pak 

vztahuje jak k obsahu sdělení, tak k jeho formě. Co do obsahu má být sdělení pro 

spotřebitele především pochopitelné. „Sdělení má tedy být formulováno tak, aby jeho 

obsah byl pochopitelný bez složitých výkladových prostředků a specifických odborných 

znalostí (např. právních)“.21 Mimo materiální stránky musí být sdělení srozumitelné a 

jasné také z hlediska formálního, přičemž sdělení by mělo být přehledné a čitelné, nikoliv 

neúměrně malým písmem či na neočekávatelném místě na webových stránkách22. 

Občanský zákoník výslovně nestanovuje, že by spotřebitelská smlouva musela být 

uzavřena v českém jazyce, avšak tuto skutečnost lze dovodit jednak z požadavku 

srozumitelnosti informací vůči spotřebiteli a pak z § 11 zákona o ochraně spotřebitele, 

který výslovně stanoví povinnost poskytnutí informací (pokud jsou poskytovány 

písemně) dle určených ustanoveních tohoto zákona23 v českém jazyce.  

Dle mého názoru by však mohlo být v pořádku i poskytnutí informací ve slovenském 

jazyce vzhledem k značné podobnosti českého a slovenského jazyka, pokud by byl 

smluvní stranou slovenský podnikatel. 

3.1.1. Informace o podnikateli a předmětu smlouvy 

Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a) a b) ukládá podnikateli povinnosti sdělit spotřebiteli 

svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty 

(e-mail) nebo jiný kontaktní údaj, a dále označit nabízené zboží nebo služby a uvést popis 

jejích hlavních vlastností. V případě osobního uzavírání smluv nebývá s poskytnutím 

těchto informací zpravidla větší problém, jelikož tyto skutečnosti bývají zřejmé ze 

souvislostí. Člověk nakupující v kamenné prodejně vstupuje do prodejny podnikatele, 

                                                           
20 „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou 
péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ 
21 POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, LEVICKÁ, Tereza, DUDOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele proti 
nekalým obchodním praktikám podnikatelů. 1. vydání. Praha:Wolters Kluwer, 2017, 320 s. ISBN 978-80-
7552-625-0. str. 114 
22 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 342/09 a nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11  
23 § 9, 10, 12, 13, § 16 odst. 1 a 3 a § 19 zákona o ochraně spotřebitele 
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která je označena jeho identifikačními a kontaktními údaji. Rovněž při výběru zboží je u 

zboží uvedeno jeho označení, popis jeho vlastností a spotřebiteli je zpravidla umožněno 

se s tímto zbožím řádně seznámit.  

V případě uzavírání smluv distančním způsobem se však můžeme setkat s porušením 

povinnosti řádné identifikace podnikatele. Nejčastější způsob sdělení identifikace 

podnikatele v rámci nákupu na e-shopu je sdělení této informace v rámci obchodních 

podmínek. I zde však dochází k tomu, že v těchto obchodních podmínkách není sdělena 

řádně totožnost podnikatele, nýbrž pouze název e-shopu.  

Na porušování této informační povinnosti reagoval také zákonodárce, a to zákonem 

č. 264/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 

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

pozdějších předpisů, podle kterého má nově inspektor České obchodní inspekce dle § 6a 

pravomoc požadovat informace nezbytné ke zjištění totožnosti prodávajícího, který 

nabízí zboží nebo služby na internetu, a to po každé osobě, která tyto informace má, 

především tak po poskytovateli webhostingu danému e-shopu. 

Co se týče označení zboží nebo služeb nabízených distančním způsobem prostřednictvím 

e-shopu, je zboží nebo služba většinou označena svým názvem, ilustrační fotografií a 

krátkou specifikací vlastností zboží nebo služby, což lze mít za identifikaci v souladu s 

§ 1811 občanského zákoníku.  

Při uzavření smlouvy telefonicky se telefonista – prodejce nejprve představí, jako 

kontaktní údaj je spotřebiteli zpřístupněné telefonní číslo, ze kterého prodejce volá a 

telefonista dále spotřebiteli představí nabízený produkt. Nepředpokládám, že by v případě 

takového uzavření smlouvy bylo vyžadováno sdělení kompletní identifikace vč. sídla, 

identifikačního sídla apod. Nejčastějším nedostatkem u tohoto způsobu uzavírání 

smlouvy je nedodržení požadavku na srozumitelnost a jasnost tohoto sdělení, kdy se daný 

telefonista představí natolik rychle a nesrozumitelně, že spotřebiteli nemusí být zřejmé, 

s jakým podnikatelem jedná. 

3.1.2. Informace o ceně, způsobu platby a dodání zboží 

Dalšími informacemi, které musí podnikatel dle § 1811 odst. 2 písm. c) a d) občanského 

zákoníku spotřebiteli sdělit, je cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu 

včetně všech daní a poplatků, a dále způsob platby.  
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V případě uzavírání smlouvy týkající se plnění, ať už prodeje zboží či poskytnutí služby, 

je cena podstatnou náležitostí smlouvy a také je to zpravidla jedno z rozhodujících 

kritérií, které spotřebitele zajímá a podle kterého se rozhodne, zda smlouvu 

s podnikatelem uzavře, či nikoliv. Není tedy pochyb, že informace o úplatnosti musí být 

sdělena před uzavřením smlouvy, což však podnikatelé také řádně dodržují.  

Jiná situace je však s její výší. Jelikož, jak je uvedeno výše, bývá cena rozhodujícím 

kritériem pro rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít, podnikatel se může snažit cenu směřovat 

co možná nejníže. Aby se předcházelo situacím, kdy podnikatel s cílem co nejnižší ceny 

uvede např. cenu bez daně z přidané hodnoty, ukládá ustanovení § 1811 odst. 2 písm. c) 

podnikateli povinnost uvést cenu před uzavřením smlouvy včetně všech daní a poplatků, 

případně způsob jejího výpočtu, pokud ji nelze určit (např. z důvodů cenových doložek 

nebo fixace úrokové sazby pouze na určité období24) a to opět za splnění kritéria 

srozumitelnosti a jasnosti. V případě, že by podnikatel tuto povinnost nesplnil a smlouva 

byla uzavírána distančním způsobem či mimo obchodní prostory podnikatele, není 

spotřebitel dle § 1821 občanského zákoníku povinen tyto daně a poplatky podnikateli 

hradit. 

Tato povinnost se však nevztahuje na poplatky, které nehradí spotřebitel podnikateli. 

Podnikatel tak nemusí uvádět např. poplatek za registraci vozidla, když předmětem kupní 

smlouvy je koupě vozidla a registraci si pak zajišťuje spotřebitel sám a poplatek hradí na 

registru vozidel, resp. příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Spotřebitel by měl být dále informován o možnostech způsobu platby ceny za zboží nebo 

služeb. V případě uzavírání smluv osobně v kamenné prodejně je tato informace zřejmá, 

kdy má spotřebitel nejčastěji možnost uhradit cenu v hotovosti či platební kartou. U 

prodeje distančním způsobem na e-shopu pak podnikatel informuje spotřebitele o 

způsobu platby v rámci objednávkového procesu, kdy často je způsob platby dán 

spotřebiteli na výběr. 

Obdobně jako u ceny zboží nebo služby je podnikatel povinen dle § 1811 odst. 2 písm.  

d) a e) občanského zákoníku informovat spotřebitele způsobu dodání a o nákladech na 

dodání a pokud je nelze určit předem, tak je nutné alespoň sdělit, že tyto náklady mohou 

být dodatečně účtovány. 

                                                           
24 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 410 
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Situace, kdy nelze náklady na dodání stanovit předem, může být například u objemnějších 

strojů či zemědělské techniky, kde pak dodání probíhá za využití zvláštních přepravních 

prostředků. Na rozdíl od stanovení ceny zde zákon nestanoví povinnost uvádět způsob 

výpočtu nákladů na dodání, postačí pouze uvedení, že tyto náklady mohou být dodatečně 

účtovány, a to pravděpodobně z důvodu, že na rozdíl od ceny zboží/služby se zde jedná 

pouze o náklady, tedy výdaje skutečně vynaložené na dodání, a nikoliv o zvláštní 

poplatky účelově či nepředvídatelně navyšující cenu. 

I zde pak platí, že v případě distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní 

prostory, kdy podnikatel nebude spotřebitele o nákladech na dodání v souladu s výše 

uvedeným řádně informovat, není spotřebitel povinen tyto náklady na dodání hradit. 

Způsob dodání u osobního prodeje v kamenné prodejně je opět zřejmý a vyplývá ze 

skutečností, kdy spotřebitel si může zboží odnést osobně či v případě nadměrného zboží 

lze s prodejcem sjednat jeho dopravu na místo určené spotřebitelem. V případě prodeje 

distančním způsobem je spotřebitel opět informován o způsobech dodání v rámci 

objednávkového procesu, kdy má mnohdy také na výběr z nabízených způsobů dopravy.  

3.1.3. Informace o právech z vad a právech ze záruk 

Poměrně rozsáhlou informační povinností je dle písmena § 1811 odst. 2 písm. f) sdělení 

údajů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další 

podmínky pro uplatňování těchto práv.  

Tyto informace bývají poskytovány (vzhledem k jejich rozsahu) zpravidla 

prostřednictvím samostatných reklamačních řádů, jelikož by spotřebitelům měla být 

podrobně popsána nejen jednotlivá práva z vadného plnění, ale i způsob a lhůta pro 

uplatnění a další specifika.  

Nutno podotknout, že práva z vadného plnění jsou v občanském zákoníku poměrně 

roztříštěně upravena a stále existují protichůdné výklady základních ustanovení. Ač 

mnoho kontrol e-shopů Českou obchodní inspekcí končí pokutami z důvodu 

nedostatečného informování spotřebitele o právech z vadného plnění25, je třeba na obranu 

podnikatelů zmínit, že je velmi nesnadné tento požadavek naplnit, když ani právníci 

                                                           
25 viz např. Závěrečná zpráva za rok 2015 České obchodní inspekce o kontrolách e-shopů [online]. [cit. 
2017-10-27]. Dostupné z: https://www.coi.cz/e-shopy-klamou-a-nevyrizuji-reklamace/ 
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nejsou ve shodě. Blíže se této informační povinnosti věnuji v článku 3.3 a samotnému 

rozboru práv z vadného plnění v kapitole 5. 

3.1.4. Informace o trvání smlouvy 

Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. g) občanského zákoníku stanoví podnikateli povinnost 

uvést údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva 

uzavřena na dobu neurčitou.  

Tato informační povinnost se tak vztahuje pouze na omezené druhy závazků, přičemž 

nejčastější uzavírané závazky – kupní smlouvy a některé smlouvy o poskytování služeb 

(např. ostříhání v kadeřnictví, výukový seminář, úklid bytu) nebývají uzavírány na dobu 

neurčitou.  

Na dobu neurčitou bývají uzavírány smlouvy například s telefonními operátory. 

V literatuře lze nalézt i názor, že „informace o možnostech předčasného ukončení 

závazku se netýká pouze závazků uzavřených na dobu neurčitou, ale rovněž závazků, které 

sice vznikají na dobu určitou, ale připouštějí automatickou prolongaci.“26 V praxi bude 

takovouto smlouvou s automatickým prodlužováním smlouva s dodavateli energií.  

Tento názor lze mít za oprávněný, neboť smyslem ustanovení § 1811 odst. 2 písm. g) 

občanského zákoníku je spotřebitele náležitě informovat o délce závazku a způsobech 

jeho ukončení, právě aby měl jasnou informaci, po jakou dobu je touto smlouvu vázán. I 

v případě smluv uzavíraných na dobu určitou s automatickou prolongací by tak měl být 

spotřebitel informován o této prolongaci a o způsobu, jak této prolongaci zabránit. 

3.1.5. Informace o digitálním obsahu 

Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. h) a i) se týkají informací o digitálním obsahu, který je 

předmětem spotřebitelské smlouvy.  

Digitálním obsahem se dle bodu 19 preambule směrnice o právech spotřebitelů rozumí 

data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové 

                                                           
26 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 412 
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programy, aplikace, hry, hudba, videa či texty, bez ohledu na to, zda jsou získána 

stahováním, metodou streamingu27, z hmotného nosiče či jiným způsobem.  

Podnikatel musí spotřebitele informovat o funkčnosti digitálního obsahu, včetně 

technických ochranných opatření, a dále o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a 

softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu 

mohly být známy. V praxi se tak může jednat o informaci, že prodávaná mobilní aplikace 

není kompatibilní se systémem iOS28, nebo že aplikace pro své fungování potřebuje 

instalaci jiného programu (antivirového). 

3.1.6. Výjimky z informační povinnosti a následky nesplnění informační povinnosti 

Občanský zákoník v § 1811 odst. 3 uvádí dvě výjimky, na jejichž základě není podnikatel 

povinen poskytnout spotřebiteli výše uvedené informace dle § 1811 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

První tato výjimka uvedená v písm. a) se vztahuje na smlouvy uzavírané za účelem 

vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění 

bezprostředně po jejím uzavření. V praxi půjde třeba o nákup pečiva nebo novin u stánku, 

kdy by bylo neúměrně administrativně náročné, aby prodejce poskytoval zákazníkovi 

informace například o právech z vadného plnění. Základní informace podstatné pro 

uzavření smlouvy, kterými jsou zejména označení prodejce, zboží a ceny, stejně 

spotřebitel vždy získá i bez stanovení takovéto výslovné zákonné informační povinnosti. 

Ustanovení § 1811 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku pak poněkud nešťastně uvádí, 

že všechny informační povinnosti uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 občanského 

zákoníku, včetně v bodu 3.1.5 uvedených informačních povinností k funkčnosti a 

součinnosti digitálnímu obsahu, se nepoužijí na smlouvu o dodání digitálního obsahu, 

pokud byl dodán na hmotném nosiči, tedy na kompaktním disku, DVD či obdobném 

nosiči. Toto ustanovení je však v rozporu se směrnicí o právech spotřebitelů, což vyplývá 

z bodu 19 preambule ve spojení s článkem 5 této směrnice, podle které je digitální obsah 

dodaný na hmotném nosiči považován za zboží, na které se vztahují informační 

                                                           
27 Streaming je technologie, která je založena na přenosu audiovizuálního materiálu od zdroje k jeho 
uživateli. 
28 https://www.apple.com/cz/iphone-8/ios/ 
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povinnosti jako na každé jiné zboží, včetně informací týkající se jeho funkčnosti a 

součinnosti.  

I bez zohlednění nesouladu se směrnicí však není logický důvod pro vyloučení tohoto 

druhu produktu ze všech informačních povinností stanovených v § 1811 odst. 2 

občanského zákoníku. Určité odůvodnění by šlo nalézt pro vyloučení povinnosti 

informovat o funkčnosti a součinnosti digitálního obsahu podle písmena h) a i), neboť 

jsou tyto informace podány až následně například dodáním brožury k produktu. I když 

ani zde neshledávám praktické odůvodnění pro vyloučení z informační povinnosti, neboť 

i v případě, že si spotřebitel kupuje digitální obsah na hmotném nosiči, měl by mít již 

před koupí informaci o tom, za jakých podmínek, a zda vůbec, bude schopen tento 

digitální obsah využívat. 

Zajímavé je, že občanský zákoník výslovně nestanoví právní následky nesplnění 

informační povinnosti podle § 1811. Reálně by tak mohla být stanovena povinnost 

nahrazení újmy způsobené zásahem do absolutního práva (zejména vlastnického práva) 

poškozeného porušením zákona podle § 2910 občanského zákoníku, v případě, že by tato 

škoda byla způsobena například v důsledku nesprávného použití zboží způsobeného 

chybějícím popisem vlastností zboží. V krajním případě by šlo uvažovat i o neplatnosti 

právního jednání z důvodu omylu dle § 583 či zjevného příčení dobrým mravům dle 

§ 588, snad i o tzv. zakázaných ujednáních podle § 1813, ke kterým se v souladu s § 1815 

nepřihlíží, to však spíše za situace, že by podnikatel nikoliv neuvedl potřebné informace, 

ale uvedl nesprávné a zakázané informace.  

Jak již bylo výše uvedeno, výjimku tvoří § 1821, který v případě distančních smluv či 

smluv uzavíraných mimo obchodní prostory stanoví, že nesdělením informací o dalších 

daních, poplatcích a nákladech § 1811 odst. 2 písmen c), e) a g) nevzniká spotřebiteli 

povinnost tyto platby podnikateli hradit. 

 

3.2. Informační povinnost dle § 1820 a násl. občanského zákoníku – 

distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory   

Předsmluvní informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli je u smluv uzavíraných 

za využití prostředků komunikace na dálku a u smluv uzavíraných mimo prostor obvyklý 

pro podnikatelovo podnikání ještě rozsáhlejší, neboť občanský zákoník stanoví nad rámec 
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povinností uvedených v § 1811 podnikateli v ustanovení § 1820 další informační 

povinnosti.  

Potřeba stanovit tyto další informační povinnosti vyplývá ze skutečnosti, že nerovné 

postavení stran smlouvy je vzhledem ke způsobu jejího uzavírání ještě výraznější. 

Zákonodárce, s cílem zajistit spotřebiteli potřebnou ochranu, na toto nerovné postavení 

proto reagoval, jednak požadavkem na poskytnutí více informací spotřebiteli, a jednak 

stanovením dalších povinností, které jsou na podnikatele kladeny.  

Zájem na řádném informování spotřebitele v případě uzavírání smlouvy distančním 

způsobem je zřetelný také z ustanovení § 1822 občanského zákoníku, podle kterého musí 

samotná smlouva obsahovat také informace, které byly povinně sdělované spotřebiteli už 

před uzavřením smlouvy.  

Pokud by se informace poskytnuté před uzavřením smlouvy lišily od informací 

uvedených ve smlouvě, budou součástí závazku ta ujednání, která budou pro spotřebitele 

výhodnější.29 Dále by bylo pravděpodobně takové jednání podnikatele posouzeno jako 

nekalá obchodní praktika30.  

Na druhou stránku zákonodárce zhodnotil, že při distančním uzavírání smlouvy není vždy 

s ohledem na daný prostředek komunikace na dálku proveditelné poskytnutí takového 

množství informací, a proto, pokud je nelze všechny poskytnout, je v § 1824 odst. 2 

stanoveno minimální povinně poskytované penzum údajů. Pro doplnění uvádím, že 

v souladu s § 1839 občanského zákoníku podnikatel v případě pochybností nese důkazní 

břemeno o tom, že spotřebiteli potřebné informace poskytl.  

Informační povinnost v § 1820 odst. 1 občanského zákoníku lze rozdělit na tři tematické 

okruhy sdělovaných informací, a to sdělení vztahující se k ceně a době plnění, údaje 

vztahující se k odstoupení od smlouvy a údaje vztahující se k řešení sporů a stížností. 

3.2.1. Sdělení vztahující se k ceně a době plnění 

První kategorií informací, které musí podnikatel sdělit spotřebiteli dle § 1820 odst. 1 

písm. a) až e) občanského zákoníku, jsou údaje vztahující se k ceně a době plnění, které 

                                                           
29 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 515 
30 V souladu s § 4 zákona o ochraně spotřebitele 
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buď rozvíjejí informace poskytnuté dle § 1811 občanského zákoníku či jsou informacemi 

specifickými pro distanční způsob uzavírání smluv.  

Písmeno a) hovoří o nákladech komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby. 

Tato informační povinnost má své místo v praxi zejména pokud podnikatel využívá 

k uzavírání smluv placených telefonních linek (lze je snadno rozeznat podle počátečních 

číslic telefonního čísla, např. 90031), kdy hovor na této telefonní lince je spotřebiteli 

účtován dle specifické sazby.  

Písmeno b) stanoví uvedení údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou 

platbu, je-li vyžadována. Myslím si, že by toto sdělení mohlo být poskytnuto v rámci 

informací o způsobech platby, kde by byla uvedena jako jedna z forem platby platba 

předem převodem na účet, příp. online platební kartou, z čehož každá osoba průměrného 

rozumu dovodí, že je vyžadována platba předem (před dodáním zboží nebo služby).  

V písmenu c) je pak obsažena povinnost informovat v případě uzavírání smlouvy, jejímž 

předmětem je opakované plnění, o nejkratší době, po kterou bude smlouva spotřebitele 

zavazovat. Tato informační povinnost vychází z toho, že určité závazky, jejichž 

předmětem je opakované plnění, lze uzavřít pouze na určitou minimální dobu stanovenou 

podnikatelem. Pod písmeno c) lze typicky zahrnout informaci o nejkratší možné délce 

předplatného, po kterou může být spotřebiteli plnění z předplatného poskytováno.  

Písmena d) a e) pak rozvíjí informace dle § 1811 o ceně, kdy v případě smluv uzavíraných 

na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, musí podnikatel 

poskytnout spotřebiteli údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jeden měsíc (je-li cena 

pevná), a dále údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání. 

3.2.2. Sdělení vztahující se k odstoupení od smlouvy 

Občanský zákoník dále ukládá podnikateli prostřednictvím ustanovení § 1820 odst. 1 

písm. f) až i) povinnost poskytnout informace týkající se odstoupení od smlouvy. Tato 

druhá kategorie údajů se pak týká informací o odstoupení od smlouvy podle speciálních 

ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku.  

                                                           
31 viz příloha č. 1 Vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, 
ve znění pozdějších předpisů 
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Občanský zákoník prostřednictvím těchto ustanovení ukládá podnikateli povinnost 

komplexního informování spotřebitele o jednotlivých aspektech odstoupení od smlouvy, 

a to včetně poskytnutí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy32. Jednotlivým 

aspektům odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku, o kterých musí 

podnikatel spotřebitele informovat dle § 1820 občanského zákoníku, se věnuji více 

v kapitole 4.  

V této části jen krátce představím, že dle písm. f) a i) je podnikatel povinen spotřebitele 

informovat zejména o tom, zda může odstoupit od smlouvy, neboť zákon stanoví také 

výjimky, při jejichž naplnění odstoupit od smlouvy nelze. Dále je nutné spotřebiteli sdělit, 

za jakých podmínek může odstoupit od smlouvy, jakým způsobem tak musí učinit. 

Ustanovení písm. g) a h) dále stanoví povinnost informovat spotřebitele o tom, jaké jsou 

následky spojené s odstoupením od smlouvy, zejména co do povinnosti uhradit náklady 

spojené s vrácením zboží, a také, zda je zde povinnost hradit poměrnou část služeb, které 

byly již poskytnuty. 

Tyto informační povinnosti lze splnit prostřednictvím vyplněného vzorového poučení o 

možnosti odstoupení od smlouvy podle zvláštního právního předpisu33. Avšak toto 

poučení nebývá příliš využívané a informace týkající se odstoupení od smlouvy bývají 

přímo obsahem obchodních podmínek.  

Důležitost informovat spotřebitele o všech aspektech odstoupení od smlouvy je pak 

zdůrazněna stanovením konkrétních následků v případě, že tak podnikatel neučiní. 

Zaprvé v případě neposkytnutí informace dle písmena f) týkající se sdělení o právu 

spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, je sankcí za neinformování 

spotřebitele prodloužení této lhůty o jeden rok.  

Zadruhé podle písmena g), kdy podnikatel neinformuje spotřebitele o povinnosti nést 

náklady spojené s navrácením zboží při odstoupení od smlouvy, musí tyto náklady nést 

sám podnikatel.  

                                                           
32 Příloha nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto 
smluv 
33 Příloha nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto 
smluv 
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Zatřetí podle písmene h), kdy neinformováním spotřebitele o povinnosti uhradit 

poměrnou část ceny za již poskytnuté služby není spotřebitel povinen v případě 

odstoupení od smlouvy tuto část ceny hradit.  

Začtvrté u smlouvy týkající se poskytování služeb dle § 1837 písm. a) občanského zániku 

a u smlouvy týkající se digitálního obsahu je stanoveno, že v případě nesdělení informace 

o nemožnosti odstoupení od smlouvy má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.  

Povinnost informovat o tom, zda lze od smlouvy odstoupit, vychází z ustanovení § 1820 

odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, a podnikatel je tak povinen informovat o tom, že 

spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit u všech případů, u kterých se uplatní některá 

z výjimek dle § 1837 občanského zákoníku. Zákonodárce však speciálně u smluv o 

poskytování služeb a smluv o dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči 

podmiňuje uplatnění této výjimky výslovným informováním o nemožnosti odstoupit od 

smlouvy.  

Je otázkou, proč zákonodárce nestanovil, že v případě nedodržení povinnosti informování 

spotřebitele o tom, že nemůže odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy 

odstoupit ve všech případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Mám za to, že 

zde není důvod, proč by tento následek měl být zakotven pouze u smluv o poskytování 

služeb a smluv o dodání digitálního obsahu nedodaném na hmotném nosiči. 

3.2.3. Sdělení vztahující se k řešení sporů a stížností 

Třetí kategorie sdělení, které je nutné spotřebiteli poskytnout dle § 1820 odst. 2 písm. j) 

občanského zákoníku, se týká informování spotřebitele o existenci, způsobu a 

podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, a zda se lze se stížností 

obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.  

Tato informace nabrala na větší důležitosti spolu s novelou zákona o ochraně spotřebitele 

z roku 201534, kterou byla tato povinnost rozšířena. Blíže se jí věnuji v článku 3.3. 

                                                           
34 Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-ochrane-spotrebitele-12641.html
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3.2.4. Sdělení vztahující se k uzavírání smluv prostřednictvím elektronických 

prostředků 

Další informační povinnost vyplývá z § 1826 občanského zákoníku, který se váže k užití 

elektronických prostředků v rámci distančního způsobu uzavírání smlouvy. Občanský 

zákoník elektronické prostředky nevymezuje, a proto je tak nutné vyjít z § 2 písm. c) 

zákona o některých službách informační společnosti35, který stanoví, že elektronickými 

prostředky se rozumí: „[...] zejména síť elektronických komunikací, elektronická 

komunikační zařízení automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační, 

koncová zařízení a elektronická pošta.“ 

V praxi se nejčastěji jedná o uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím webového 

rozhraní e-shopů, e-mailu, sociálních sítí36, příp. internetových komunikačních aplikací37. 

Podle § 1826 odstavce 2 se však informační povinnost podle odstavce 1 nevztahuje na 

smlouvy, které jsou uzavírány jen s využitím elektronické pošty (e-mailu) či obdobnou 

individuální formou umožňující technicky i fakticky samostatné spojení a uložení dat. 

Informační povinnost se tak zpravidla bude týkat pouze e-shopů.  

I když ustanovení výslovně neuvádí povinnost poskytnout informace před uzavřením 

smlouvy, vyplývá to ze samotného obsahu ustanovení a poskytovaných informací (např. 

sdělení o technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy). 

Podnikatel musí podle § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku informovat 

spotřebitele o tom, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní má spotřebitel 

přístup. Podnikatel smlouvu uchovává zpravidla vzhledem ke svým smluvním a 

zákonným povinnostem (např. daňovým) a spotřebiteli musí po uzavření závazku 

smlouvu poskytnout38. Zákon nevylučuje, aby podnikatel v případě žádosti spotřebitele o 

zaslání smlouvy poštou po něm vyžádal účelně vynaložené náklady spojené s odesláním. 

Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b), c) a e) občanského zákoníku dále ukládá povinnost 

sdělit spotřebiteli údaje o jazycích smlouvy, o technických krocích vedoucích k uzavření 

smlouvy, o možnostech zjištění a opravování chyb při podání objednávky a o kodexech 

chování, které podnikatel dodržuje (např. etická pravidla stavovských organizací). 

                                                           
35 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
36 např. Facebook, Twitter 
37 např. Skype, WhatsApp, Viber 
38 viz § 1822 odst. 2 či § 1827 odst. 2 občanského zákoníku 
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Údaje vyplývající z písmen b), c) a e) dle mého názoru není potřeba přímo uvádět. Jakými 

jazyky lze smlouvu uzavřít vyplývá přímo z toho, v jakém jazyce je dané rozhraní e-shopu 

a v jakém jazyce podnikatel nabízí příslušné smluvní dokumenty jako například obchodní 

podmínky. Pokud z výše uvedeného plyne, že je smlouva uzavírána v českém jazyce, není 

třeba o tom spotřebitele zvlášť informovat.  

O kodexech chování musí být spotřebitel informován pouze v případě, že podnikatel 

nějaké takové dodržuje. Pokud však žádné takovéto kodexy chování není povinen 

dodržovat, informace o tom, že žádnými kodexy chování není vázán, podle mého názoru 

nemusí být výslovně spotřebiteli sdělována.  

Informace o technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy plynou rovněž z jejího 

uzavírání (např. přidání zboží do „košíku“, vyplnění fakturačních údajů, volba dodání a 

platby a následné odeslání objednávky) a jsou tak její součástí. 

Dle § 1822 občanského zákoníku by měly být výše uvedené informace součástí smlouvy, 

v e-shopu pak tvoří smlouvu vyjma obchodních podmínek i samotná objednávka podaná 

spotřebitelem, a proto lze mít za to, že tyto informace jsou součástí smlouvy v souladu s 

§ 1822 občanského zákoníku.  

Písmeno d) prvního odstavce spolu s odstavcem třetím § 1826 občanského zákoníku 

upravuje možnosti zjištění a opravování chyb před podáním objednávky a s tím 

související nutností zavedení rekapitulace objednávky.  

Opět jsem názoru, že není potřeba o možnosti zjištění a opravy chyb údajů vložených 

v rámci objednávky výslovně informovat například v obchodních podmínkách, jelikož 

tato informace plyne ze samotného uzavírání smlouvy, kdy před odesláním objednávky 

musí mít spotřebitel možnost zkontrolovat vložené údaje v souladu s § 1826 odst. 3 

občanského zákoníku.  

Mnoho e-shopů však povinnost poskytnutí rekapitulace objednávky nedodržuje a ač 

Česká obchodní inspekce porušování této povinnosti zpravidla nepostihuje, jde mnohdy 

o matoucí jednání vůči spotřebitelům, kdy podají objednávku, i když nechtějí. 

Objednávkový formulář např. obsahuje ve všech krocích tlačítko „pokračovat 

v objednávce“, neobsahuje rekapitulaci, a tak zákazník v domnění, že ještě uvidí 

rekapitulaci, klikne na „pokračovat v objednávce“ a namísto rekapitulace je objednávka 

odeslána. 
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3.3. Informační povinnost dle zákona o ochraně spotřebitele  

Zákon o ochraně spotřebitele reprezentuje zejména veřejnoprávní rovinu ochrany 

spotřebitele. Informační povinnost je upravena v § 9 až 14 zákona o ochraně spotřebitele. 

V rámci analýzy jednotlivých informačních povinností se zaměřím na ty, které se týkají 

distančního uzavírání smlouvy. Zároveň je vhodné zmínit mírně odlišnou terminologii 

oproti občanskému zákoníku, kdy zákon o ochraně spotřebitele neužívá pojem 

„podnikatel“, nýbrž pojem „prodávající“, kterým se rozumí „podnikatel, který spotřebiteli 

prodává výrobky nebo poskytuje služby“39. Dále zákon o ochraně spotřebitele využívá 

pojem „výrobek“40 namísto „zboží“. 

Informace, které je povinen prodávající poskytnout spotřebiteli podle § 9 až 11 zákona o 

ochraně spotřebitele, se vztahují přímo ke konkrétnímu výrobku či službě. Podle § 9 musí 

prodávající spotřebitele informovat 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, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou 

službou. Na výše uvedené navazují ustanovení § 10, 10a a 11, které konkretizují a 

rozšiřují portfolio sdělovaných charakteristik u výrobků a služeb. Podle § 11 lze pak 

některé tyto informace sdělit také prostřednictvím piktogramů. 

Ač zákon výslovně neuvádí povinnost poskytnout výše uvedená sdělení před uzavřením 

smlouvy, smyslem poskytnutí informací o výrobku či službě je, aby se spotřebitel mohl 

rozhodnout, zda si přeje uzavřít smlouvu s takovým předmětem plnění, či ne, a proto by 

měly být uvedeny před uzavřením smlouvy.  

Ani rozsah poskytovaných informací není a nemůže být úplně konkrétně stanoven ke 

každému specifickému zboží či službě. Vzhledem k značné diverzitě jednotlivých 

výrobků a služeb zřejmě nelze a ani není cílem zákonodárce vyjmenovat informační 

povinnosti ke každému jednotlivému produktu, a v případě sporu se tak bude posuzovat 

splnění informační povinnosti individuálně41 (při zohlednění příslušné evropské 

legislativy, která některé konkrétně nutně poskytované informace rovněž upravuje).  

                                                           
39 viz § 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele 
40 Definice dle §2 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně spotřebitele zní: „Výrobkem se rozumí věc, která je 
určena k nabídce spotřebiteli, včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících.“ 
41 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. 8 As 70/2015-56 
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Ustanovení § 11a se vztahuje přímo k distančnímu uzavírání smlouvy, konkrétně 

prostřednictvím internetových stránek, kdy je dána povinnost prodávajícího informovat 

předem o případných omezeních pro dodání výrobků nebo poskytnutí služby, a dále o 

přijímaných způsobech platby. Těmito omezeními mohou být např. omezení hmotnosti 

objednávky, kterou je prodávající schopen maximálně dodat, případně omezení dopravy 

zboží, nebo omezení provozu obchodu přes Vánoce42.  

Obdobná informační povinnost vyplývá i z občanského zákoníku, zejména z § 1811 odst. 

2 písm. d). Odlišnost však lze pozorovat v následcích tohoto ustanovení, kdy ustanovení 

občanského zákoníku mají soukromoprávní charakter, a tomu odpovídající prostředky 

odpovědnosti, kdežto zákon o ochraně spotřebitele má veřejnoprávní charakter, a tak 

porušením § 11a zákona o ochraně spotřebitele se prodávající dopouští přestupku 

v souladu s § 24 odst. 7 písm. j) zákona o ochraně spotřebitele. 

Podle § 12 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat spotřebitele 

o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku 

cenou, nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit, a to v souladu 

se zákonem o cenách43 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze 

dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve 

Společenství.  

Stěžejním pramenem je pak zákon o cenách, který uvádí poměrně obšírně povinnosti 

ohledně uvádění cen, a to zejména ve svém § 13. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o cenách 

říká, že prodávající je povinen seznámit spotřebitele s cenou (včetně všech daní, poplatků 

a cel) před jednáním o koupi zboží44, a to: 

• označit zboží cenou (příp. formou ceníků), kterou uplatňuje v okamžiku nabídky 

a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným 

podmínkám,  

• zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou 

předchozím způsobem, 

                                                           
42 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 
364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. str. 120 
43 Zákon č. 526/1990 Sb, o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) 
44 Podle § 1 odst. 1 zákona o cenách se používá legislativní zkratka „zboží“ pro výrobky, výkony, práce a 
služby 
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• předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů 

nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo 

• oznámit kupujícímu odhad ceny, nelze-li podat informaci o ceně předchozími 

způsoby. 

U prodeje zboží distančním způsobem zpravidla bývají ceny na e-shopu uvedeny u 

konkrétního zboží. V případě uzavírání smlouvy telefonicky bývají ceny sděleny ústně 

na začátku jednání a v rámci e-mailové nabídky bývají ceny stanoveny v průběhu 

vzájemné komunikace. Může se však stát, že ne vždy jsou ceny sděleny včetně všech 

poplatků, daní a cel.  

U e-shopů bývají ceny doplněny o poplatky, daně či cla v rámci finalizace objednávky 

zákazníka. Zde je tak důležité, aby toto doplnění proběhlo předtím, nežli spotřebitel podá 

závaznou objednávku, neboť spotřebiteli musí být sdělena úplná a končená cena. 

V případě poskytování služeb, kdy v určitých případech nelze předem přesně stanovit 

konečnou cenu (např. stěhovací služby, kde nelze vždy předem přesně stanovit strávený 

čas nad stěhováním, množství balicího materiálu apod.), je nutné, aby podnikatel sdělil 

spotřebiteli v rámci nabídky alespoň odhad ceny dle informací poskytnutých 

spotřebitelem. 

Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícímu povinnost 

spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách, způsobu a místu uplatnění práva 

z vadného plnění (zákon dále užívá legislativní zkratku „reklamace“). Ustanovení je 

duplicitní k § 1811 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku.  

Zde bych tuto povinnost ráda více rozvedla, jelikož na práva z vadného plnění se Česká 

obchodní inspekce v rámci kontrol velmi často zaměřuje. Při rozboru vycházím ze 

stanoviska ČOI45, podle kterého, vzhledem k rozličným formám prodeje zboží a 

poskytování služeb, nelze stanovit všeobecný seznam nutně sdělovaných údajů, a tak je 

potřeba postupovat vždy individuálně. Zároveň však zmiňuje pět oblastí, které by měly 

být součástí informace, a to: 

                                                           
45 Přehledové stanovisko Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce ze dne 3. 4. 2015, sp. zn. ČOI 
39995/15/O100-OP/101, ČOI 10947/15/O100 
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• co lze oprávněně reklamovat (tedy vymezení vady, resp. řádného plnění, 

vycházeje z § 1914 a násl., § 2099 a násl., § 2161 a násl. občanského zákoníku), 

• kde lze reklamaci uplatnit (v souladu s § 19 zákona o ochraně spotřebitele a příp. 

§ 2172 občanského zákoníku), 

• dokdy je možné reklamovat (podle § 2165 a násl. občanského zákoníku), 

• požadovaný obsah reklamace (není zákonem stanoven, zpravidla by měl být 

spotřebitel informován o povinnosti oznámit vadu a volbě nároku), 

• jaká práva z vady lze uplatnit (podle § 2169 občanského zákoníku, event. také 

§ 2106, 2107 a § 1923 občanského zákoníku). 

Jak již bylo uvedeno výše, informační povinnost ve vztahu k právům z vadného plnění 

bývá zpravidla řešena prostřednictvím reklamačních řádů. V kamenných prodejnách 

bývají tyto reklamační řády zpravidla vyvěšeny u pokladen, v případě distančního 

uzavírání smlouvy na webových stránkách.  

I když v § 13 zákona o ochraně spotřebitele není výslovně stanoven časový rozměr 

povinnosti informování spotřebitele, v souladu se systematickým výkladem (zejména 

s ohledem na předchozí ustanovení zákona o ochraně spotřebitele) bude dovozena 

povinnost informování nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy, nikoliv tedy až 

v situaci, kdy nastane vadné plnění.  

V souvislosti s tím považuji za vhodné zmínit častý nešvar podnikatelů, kdy reklamační 

řád prezentují jako jednostranné prohlášení, nikoliv jako součást smlouvy dle § 1822 

občanského zákoníku. Většinou před uzavřením smlouvy na e-shopu spotřebitelé 

odsouhlasí znění obchodních podmínek, které jim následně podnikatel zašle přílohou  

e-mailu. Nečiní tak ale už s reklamačním řádem, a tudíž se nemůže jednat o součást 

dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem.  

Podstatné je to zejména pro platnost některých ujednání reklamačního řádu, pro které je 

potřeba dohoda stran. Jako příklad uvádím § 2168 občanského zákoníku, podle kterého 

lze u použitého zboží zkrátit lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění o polovinu (na 12 

měsíců), pokud si tak strany ujednají. 

Další významnou informační povinností dle zákona o ochraně spotřebitele je informování 

o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. 
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Ustanovení § 14 zakládající povinnost podnikatele informovat spotřebitele o 

mimosoudním řešení sporů (a s tím související stanovení takového práva spotřebiteli) 

bylo do zákona o ochraně spotřebitele zavedeno až v roce 2016 a jedná se tudíž o poměrně 

nový institut. Jeho podstatou je řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci 

kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb46 nesoudními institucemi, kdy by tak 

rozhodování mělo být méně finančně nákladné a časově efektivnější. Jde o jednu z metod 

alternativního řešení sporů.  

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro většinu případů Česká 

obchodní inspekce (zejména u e-shopů), může jím však být třeba i Česká advokátní 

komora nebo Český telekomunikační úřad47. Součástí informace pak musí být i odkaz na 

internetové stránky subjektu, který má vést mimosoudní řešení sporu. 

 

3.4. Informační povinnost dle některých speciálních právních 

předpisů 

V této diplomové práci byly dosud rozebrány převážně obecné informační povinnosti 

podnikatele nevztahující se ke konkrétnímu smluvnímu typu či druhu nabízeného zboží 

či služeb. Podnikatel tak plní tyto informační povinnosti nehledě na zboží, nebo služby, 

které nabízí. V některých speciálních právních předpisech, zpravidla veřejnoprávního 

charakteru, však lze nalézt ustanovení o informační povinnosti vztahující se ke 

konkrétnímu druhu zboží či služeb. Níže bych ráda zmínila ty, které se zpravidla nejvíce 

týkají spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem. 

3.4.1. Zákon o odpadech 

Zákon o odpadech stanoví v páté části povinnost zpětného odběru některých výrobků, 

konkrétně na výbojky, zářivky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející z domácností 

(tj. elektroodpad, který spotřebitel zakoupil od podnikatele).  

Samotná povinnost zpětného odběru je vázána na osobu, která výrobek uvádí na trh, jímž 

je zpravidla výrobce či dovozce výrobku, nikoliv na podnikatele prodávajícího 

                                                           
46 blíže viz § 20d zákona o ochraně spotřebitele 
47 Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-
adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/ 
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elektrozařízení. Osoba, která výrobky uvádí na trh, však musí dle § 38 odst. 4 zákona o 

odpadech zajistit, aby byl konečný uživatel řádně informován o zpětném odběru právě 

prostřednictvím konečného prodejce výrobku.  

Podnikatel, který je posledním prodejcem těchto výrobků, je tak v souladu s § 38 odst. 5 

zákona o odpadech povinen spotřebitele informovat o způsobu povedení a zajištění 

zpětného odběru výše uvedených výrobků. 

Zákon neurčuje výslovně místa, kde by mělo docházet ke zpětnému odběru, prostor však 

musí být stejně dostupný jako místo prodeje výrobků. Sankcí za neinformování 

spotřebitele pak je v souladu s § 38 odst. 5 zákona o odpadech povinnost podnikatele – 

prodejce tyto použité výrobky odebírat přímo ve své provozovně, a to bez nároku na 

úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých 

výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. 

Povinnost zpětného odběru lze splnit i jinými cestami, než jen odběrem v místě prodeje 

(což je praktické zejména v případě prodeje výrobků prostřednictvím e-shopu, kdy 

prodávající nemá ani provozovnu), a to například prostřednictvím kolektivních systémů, 

které zpětný odběr zajišťují48. 

3.4.2. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

Nedávno vstoupil v účinnost zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, lidově nazývaný protikuřácký zákon. I tento zákon pak stanovuje podnikatelům 

informační povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům. 

V souladu s § 6 a 15 tohoto zákona musí podnikatel spotřebitele informovat o zákazu 

prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke 

kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, a to 

zjevně viditelným textem a způsobem přiměřeným danému prostředku komunikace na 

dálku. 

Za účelem splnění této informační povinnosti tak prodejci těchto výrobků prostřednictvím 

e-shopu uvádějí informaci hned na úvodní straně webové stránky e-shopu, a také v 

záhlaví či zápatí webové stránky tak, aby tato informace byla viditelná u všech částí 

                                                           
48 Více informací: Česká informační agentura životního prostředí, dostupné z: 
http://www1.cenia.cz/www/ 
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webové stránky a u každého kroku objednávkového procesu. Tato informace je pak 

zpravidla uvedená také v obchodních podmínkách daného prodejce. 

Podnikatel by měl v případě prodeje těchto výrobků distančním způsobem zároveň 

zajistit nemožnost jejich prodeje osobám mladším 18 let, a to nejlépe prostřednictvím 

počítačového systému, který jednoznačně ověří věk kupujícího – spotřebitele.  

3.4.3. Puncovní zákon 

Prodej výrobků z drahých kovů (např. stříbrné řetízky nebo prstýnky) se řídí zákonem 

č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon podnikatelům prodávajícím výrobky z drahých kovů mimo jiné stanoví také 

informační povinnost vůči zákazníkům. Dle ustanovení § 39 a § 40 tohoto zákona je 

podnikatel povinen zajistit vyobrazení českých puncovních značek na viditelném místě, 

a dále je povinen zajistit oddělení (úředně označených) výrobků z drahých kovů od 

ostatních výrobků včetně zvláštního oddělení výrobků ze zlata, stříbra nebo platiny, jež 

nedosahují dostatečné ryzosti49 nebo jsou zcela z obecného kovu nebo nekovového 

materiálu, byť drahým kovem povrchově upraveného.  

V rámci prodeje distančním způsobem na e-shopu plní podnikatelé tuto svou povinnost 

zejména zařazením samostatné záložky na webové stránce, ve které jsou vyobrazeny 

české puncovní značky, a zároveň bývá toto vyobrazení také součástí obchodních 

podmínek podnikatele. Povinnost oddělení výrobků je pak řešena členěním výrobků na 

e-shopu do vlastních příslušných sekcí. 

Podnikatel je dále povinen vydat zákazníkovi při prodeji doklad s uvedením druhu, ceny, 

hmotnosti a ryzosti prodaných výrobků z drahých kovů50. 

3.4.4. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 

Mnoho informačních povinností ukládá také zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon zmiňuje výslovně prodej potravin spotřebiteli distančním 

                                                           
49 Dle § 3 odst. 2 puncovního zákona se jedná o výrobky ze zlata o ryzosti nižší než 333/1000, výrobky ze 
stříbra o ryzosti nižší než 500/1000 a výrobky z platiny o ryzosti nižší než 800/1000.  
50 neplatí pro stříbrný výrobek do 10 g hmotnosti 
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způsobem, kdy podnikatel musí poskytnout tímto zákonem stanovené informace 

spotřebiteli ještě před dokončením nákupu.  

Tento zákon ukládá prodejci potravin distančním způsobem povinnost sdělit spotřebiteli 

širokou škálu informací, kdy je prodejce povinen sdělit zejména název potraviny, seznam 

složek potraviny, země nebo místo původu potraviny, datum použitelnosti či minimální 

trvanlivosti apod. 

Obdobně rozsáhlé předsmluvní povinnosti platí i pro prodej tabákových výrobků 

distančním způsobem, kdy podnikatel musí uvést údaje jako např. specifikaci výrobce, 

údaje o čistém množství tabákového výrobku a obsahu nikotinu v elektronické cigaretě, 

nebo obecné a kombinované zdravotní varování. 

3.4.5. Zákon o obalech 

Podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, má podnikatel obdobnou povinnost jako podle zákona o odpadech, a to 

informování spotřebitele o způsobu zpětného odběru obalů a odpadu z obalů. 

Obalem se v souladu s § 2 rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy určený 

k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku. Ať už tedy 

prodejce prodává zboží v zatavené plastové fólii či pouze zabalí dětskou hračku do 

papírové krabice za účelem přepravy hračky k zákazníkovi, vztahují se na něj povinnosti 

podle zákona o obalech. 

Na rozdíl od zákona o odpadech, kde je povinnost zajištění zpětného odběru dána 

primárně výrobci či dovozci výrobku, je to v případě zpětného odběru obalů také 

podnikatel – prodejce, který je v souladu s § 10 zákona o obalech povinen zpětný odběr 

zajistit sám bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinen dbát zejména na 

dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost. Podnikatelé však i zde mohou 

využít kolektivní systém, který za ně povinnost zpětného odběru zajistí51.  

Zároveň je v § 15a stanovena výjimka, podle které se povinnosti nevztahují na 

podnikatele – prodejce, kteří „vydají“ v rámci jednoho kalendářního roku méně než 

300 kg odpadu a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4.500.000,- Kč. 

                                                           
51 např. společnost EKO-KOM a.s., dostupné z: www.ekokom.cz 



38 
 

3.4.6. Další zákony a evropská legislativa 

Výše byly rozebrány informační povinnosti vztahující se k nejčastějšímu sortimentu 

zboží nabízeného podnikateli distančním způsobem. Nejedná se tedy o taxativní výčet, 

další informační povinnosti nalezneme např. v zákoně o obecné bezpečnosti výrobků52, 

zákoně o technických požadavcích na výrobky53, zákoně o krmivech54, zákoně o 

léčivech55, zákoně o zdravotnických prostředcích56 nebo v zákoně o vinohradnictví a 

vinařství57. 

Zajímavým a dosud nepříliš veřejnosti známým institutem je platforma řešení sporů 

on-line, která byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 ze 

dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, resp. na základě tohoto nařízení Evropská komise 

vytvořila platformu řešení sporů on-line58. Platforma je jednotným místem, na které se 

můžou obrátit podnikatelé i spotřebitelé za účelem mimosoudního řešení sporů.  

Deklarovanou výhodou platformy je řešení sporů spotřebitelů a podnikatelů z různých 

států Evropské Unie (v mateřském jazyce) a také, že probíhá on-line. Vztahuje se na 

transakce, které proběhly mezi spotřebitelem a podnikatelem on-line (tedy zejména 

smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu). 

Článek 14 uvedeného nařízení pak stanoví podnikatelům informační povinnost 

spočívající v uvedení elektronického odkazu na platformu řešení sporů on-line na 

internetových stránkách podnikatele, případně i v e-mailu, pokud je návrh na uzavření 

smlouvy zasílán e-mailem, a také ve všeobecných obchodních podmínkách podnikatele. 

Sankce za neposkytnutí informací mají v souladu s článkem 18 nařízení stanovit samotné 

členské státy. 

                                                           
52 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
53 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“) 
54 Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 
55 Zákon č. 378/2008 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
56 Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
57 Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
58 Dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS 
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Český zákonodárce však toto nařízení nijak nereflektoval59, proto nesplnění informační 

povinnosti není nijak sankcionováno. To však nic nemění na skutečnosti, že taková 

povinnost existuje a musí se dodržovat. 

 

3.5. Shrnutí – výčet povinně sdělovaných předsmluvních informací 

Na závěr kapitoly týkající se informační povinnosti podnikatelů bych ráda provedla 

shrnutí informací, které podnikatel musí spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním 

způsobem sdělit. Mým cílem je formulovat prakticky použitelný výčet informací (např. 

pro účely obchodních podmínek), kde budou sdělení uvedena co nejjednodušeji, 

pochopitelně a v rozumném rozsahu, resp. tak, aby nebyly sdělovány zbytečně 

nepodstatné informace.  

Vzhledem k množství druhů smluv a různým možnostem jejich uzavírání a s tím 

související diferenciaci poskytovaných údajů uvedu výčet informací pro dle mého názoru 

jeden z nejobvyklejších modelů současného „distančního podnikání“60. Tím je prodej 

zboží na internetu ve formě e-shopu se sortimentem – elektronika (nikoliv digitální 

obsah).  

V internetovém obchodě je zpravidla v rámci samotné webové prezentace sděleno 

několik podstatných informací, a není je už potřeba uvádět separátně. Mezi ně řadím 

specifikaci zboží včetně ceny, způsoby platby a dodání zahrnující jejich cenu (toto bývá 

uvedeno v rámci objednávkového formuláře, vyplývá z toho i skutečnost, zda je 

vyžadována platba předem) a případná omezení v dodání. Dále ze samotného 

objednávkového systému jsou zřejmé jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření 

smlouvy včetně možnosti opravy dat před podáním objednávky. 

Jak jsem již zmínila dříve, dle mého názoru není potřeba zmiňovat některé informace, 

pokud (velmi zjednodušeně řečeno) nevybočují z obvyklých standardů. Jimi jsou sdělení 

nákladů na prostředky komunikace na dálku (zde je možnost neinformování výslovně 

                                                           
59 BRUTHANS, Martin, HANZALOVÁ, Jarmila. Co opravdu přináší nařízení EU o mimosoudním řešení 
spotřebitelských sporů on-line? Epravo.cz [online]. Praha: © epravo.cz, a.s. 2013 [cit. 2017-07-11]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-opravdu-prinasi-narizeni-eu-o-mimosoudnim-reseni-
spotrebitelskych-sporu-on-line-101183.html 
60 Vycházím ze sortimentu největších českých internetových prodejců – www.alza.cz, www.czc.cz apod. 

http://www.alza.cz/
http://www.czc.cz/
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uvedena), jazyky, ve kterých lze smlouvu uzavřít (zpravidla český jazyk) a kodexy 

chování podnikatele, pokud se podnikatel zvláštními kodexy chování neřídí. 

Dovoluji si uvést, že v rámci výčtu informací níže jsou pro přehlednost již zahrnuty 

informace o odstoupení od smlouvy a právech z vadného plnění ve formě, která je 

výsledkem hlubší analýzy až v následujících kapitolách této práce, ale pro přehlednost a 

komplexnost uváděných informací je uvádím již i na tomto místě. 

Níže uvádím ve formě odrážek jednoduchý návrh znění zbytku informací sdělovaných 

spotřebiteli, které je potřeba uvést, například v obchodních podmínkách: 

• Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. 

Zašleme vám ji na vyžádání e-mailem, případně i vytištěnou poštou (v takovém 

případě žádáme úhradu nákladů s tím spojených). 

• Odstoupení od smlouvy: 

o Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí 

zboží. O odstoupení od smlouvy nás informujte, můžete využít vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy. Zboží jste povinni nám vrátit do 14 

dnů od odstoupení od smlouvy. 

o Veškeré peněžní prostředky, které jsme od vás přijali, vám do 14 dnů od 

odstoupení od smlouvy vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, 

nebo způsobem, jaký budete požadovat. Náklady spojené s dodáním 

vraceného zboží však hradíte sami. 

• Pokud se nám nepodaří přímo vyřešit spor ze smlouvy, máte právo obrátit se s ním 

do jednoho roku od uplatnění práva (jenž je předmětem sporu) u nás na Českou 

obchodní inspekci v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

(internetová adresa: www.coi.cz). Pro podání stížnosti rovněž můžete využít 

on-line platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

• V souladu se zákonem č. 150/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťujeme zpětný 

odběr použitých elektrozařízení a obalů od výrobků, a to prostřednictvím 

společnosti XY, s.r.o., se kterou máme uzavřenou smlouvu. 

http://www.coi.cz/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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• Reklamace: 

o Odpovídáme za to, že vám bylo dodáno objednané zboží a že od převzetí 

do konce záruční doby nemá vady. To znamená, že: 

▪ má ujednané, popisované a očekávatelné vlastnosti a jakost a hodí 

se k uvedenému či obvyklému účelu, 

▪ je v odpovídajícím množství/míře/hmotnosti, 

▪ vyhovuje právním předpisům a nemá právní vady. 

o Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží. 

o Máte následující práva z vadného plnění: 

▪ Doplnění toho, co chybí (oproti dohodnutému 

množství/kompletu). 

▪ Sleva z kupní ceny – můžete požadovat vždy. 

▪ Výměna zboží nebo vadné součásti zboží – Můžete požadovat 

vždy, ledaže je to nepřiměřené k povaze vady nebo jde o 

nepodstatné porušení smlouvy. 

▪ Oprava věci – pokud lze věc opravit. 

▪ Vrácení peněz – Můžete požadovat jen pokud došlo k podstatnému 

porušení smlouvy, nejsme schopni vadu odstranit/vyměnit zboží, 

vyskytlo se 3 a více vad současně nebo opakovaná vada po dvou 

předcházejících opravách či pokud jsme nedodrželi lhůtu pro 

vyřízení reklamace. 

o Podmínkou pro výměnu zboží a vrácení peněz je vrácení věci v tom stavu, 

v jakém jste věc obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke změně 

stavu v důsledku prohlídky věci kvůli její vadnosti, když věc použijete 

před objevením vady, nezpůsobíte sami změnu stavu, nebo jste věc před 

objevením vady prodali, spotřebovali nebo pozměnili (pokud se tak stalo 

zčásti, vrátíte nám to, co můžete a dáte nám náhradu do výše nabytého 

prospěchu). 

o Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím 

věděli nebo jste ji způsobili či pokud uplynula záruční doba. Záruka se 

nevztahuje na běžné opotřebení věci a na věci, z jejíž povahy to vyplývá. 

o Reklamaci uplatněte na našem sídle nebo v provozovně bez zbytečného 

odkladu po zjištění vady. Oznámením výskytu vady a zvoleného práva 

z vad je reklamace uplatněna. 
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o O uplatněné reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří 

pracovních dnů. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

o Do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, 

můžete uplatnit právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při 

uplatnění reklamace. 

Závěrem podotýkám, že uvedené informace jsou opravdu pouze nejnutnějším minimem. 

Ve výčtu tedy nejsou zahrnuta sdělení, která by posilovala postavení podnikatele vůči 

spotřebiteli, např. informace o tom, kdy může od smlouvy odstoupit podnikatel, nebo že 

rozdílnost odstínu barev na elektrických zobrazovacích zařízeních a ve skutečnosti není 

vadou. Jedná se o pouhé naplnění informační povinnosti podnikatele podle výše 

rozebraných zákonných ustanovení s cílem co nejstručnějšího a nejsrozumitelnějšího 

vyjádření. 
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4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Tuto kapitolu věnuji institutu, který je speciálně upraven pro spotřebitelské smlouvy 

uzavírané distančním způsobem. Odstoupení od smlouvy je zahrnuto v rámci obecné 

úpravy zániku závazků (konkrétně § 2001 a násl. občanského zákoníku), avšak v rámci 

závazků mezi spotřebitelem a podnikatelem uzavíraných za použití prostředků 

komunikace na dálku je modifikováno ve prospěch spotřebitele.  

Toto právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem je pak jedním z 

nejvýraznějších projevů posílení práv spotřebitele jakožto slabší smluvní strany 

v souvislosti s tím, že při distančním uzavření smlouvy spotřebitel nemá zpravidla 

možnost si objednávaný produkt prohlédnout před uzavřením smlouvy stejně jako 

v kamenné prodejně.  

Občanský zákoník v § 1829 a násl. upravuje zejména lhůtu k uplatnění tohoto práva, 

jakým způsobem je nutné uplatnit toto své právo, jaké jsou následky spojené s tímto 

odstoupením od smlouvy a kdy není možné tohoto práva využít ani u smluv uzavíraných 

distančním způsobem.  

V této kapitole bych proto chtěla blíže přiblížit, za jakých podmínek může spotřebitel od 

smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit a jaké jsou s tím spojeny práva a 

povinnosti smluvních stran. 

 

4.1. Obecná úprava  

V rámci obecné úpravy zániku závazků mohou strany od smlouvy odstoupit, pokud si to 

tak ujednají, nebo stanoví-li tak zákon61. Odstoupení od smlouvy obecně znamená, že se 

závazek stran zrušuje od počátku (ex tunc)62. Tedy že závazek nezaniká k okamžiku 

odstoupení, nýbrž zpětně, už od okamžiku uzavření závazku.  

Občanský zákoník dále v § 2002 uvádí, že odstoupit od smlouvy lze, poruší-li strana 

smlouvu podstatným způsobem, což je dle vysvětlení v následující větě situace, kdy 

strana porušující smlouvu už při uzavření smlouvy věděla (či musela vědět), že by druhá 

smluvní strana, předvídajíce takové porušení, smlouvu neuzavřela. 

                                                           
61 § 2001 občanského zákoníku 
62 § 2004 odst. 1 občanského zákoníku 
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V části čtvrté hlavě I. dílu 4. oddílu 2. občanského zákoníku jsou pak stanoveny speciální 

podmínky, za kterých je možné práva odstoupit od smlouvy využít u smluv uzavřených 

distančním způsobem.  

 

4.2. Důvod a lhůta  

Nejdůležitějším specifikem práva na odstoupení od smlouvy u spotřebitelských 

distančních smluv je možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Na rozdíl od 

obecné zákonné úpravy odstoupení od smlouvy, kdy se vyžaduje podstatné porušení 

smlouvy, v případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem není třeba, 

aby uplatnění tohoto práva bylo jakkoliv odůvodněno. Spotřebitel může tak toto právo na 

odstoupení od smlouvy využít, přestože podnikatel nikterak neporušil uzavřenou 

smlouvu či svou zákonnou povinnost. 

Toto právo na odstoupení od smlouvy je spotřebiteli dáno především za tím účelem, aby 

se mohl s předmětem smlouvy seznámit a zhodnotit, zda o něj opravdu má zájem, či ne, 

jelikož při distančním uzavírání smlouvy se s předmětem smlouvy zpravidla nemůže 

seznámit ještě před uzavřením smlouvy. Jinými slovy je ponecháno výlučně na vůli 

spotřebitele, zda odstoupení od smlouvy využije, či nikoliv. 

Nelze tedy ani jakkoliv sankcionovat spotřebitele za využití práva odstoupit od smlouvy, 

a ani za případné uvedení důvodu (ač někteří podnikatelé směšují právo odstoupit od 

smlouvy a práva z vadného plnění a chybně „zamítnou“ odstoupení od smlouvy kvůli 

uvedení nerelevantního důvodu, např. když spotřebitel napíše, že se mu zboží nelíbí). Po 

spotřebiteli nemůže podnikatel vyžadovat ani jakékoliv zvláštní plnění ve vztahu 

k možnosti odstoupit od smlouvy (poplatek za možnost odstoupit – odstupné). Podnikatel 

může po spotřebiteli v souvislosti s odstoupením od smlouvy požadovat výlučně úhradu 

takových nákladů, jaké stanoví občanský zákoník63. O jaké náklady se může jednat, 

přiblížím dále v této kapitole. 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy však není neomezené. Občanský zákoník 

stanoví, že spotřebitel musí tohoto práva využít v zákonem stanovené lhůtě. 

                                                           
63 V souladu s § 1831 odst. 2 občanského zákoníku. 
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V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo při distančním uzavírání 

smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (kalendářních) dnů. Nic nebrání tomu, aby se strany 

domluvily na lhůtě delší, v praxi se však tak příliš neděje, jelikož už samotný institut 

specifického odstoupení od smlouvy u distančních spotřebitelských smluv posiluje 

značně spotřebitelova práva a podnikatelé si naopak mnohdy stěžují na komplikace a 

vícenáklady s tím spojené. Zkrácení lhůty naopak možné není, jednalo by se o ujednání 

odchylující se od ustanovení týkajících se ochrany spotřebitele, k němuž se dle § 1812 

odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží.  

Počátek lhůty je obecně dán okamžikem uzavření smlouvy. Občanský zákoník však 

stanoví tři zvláštní okamžiky začátku běhu lhůty upravující počátek lhůty s ohledem na 

předmět plnění dle uzavřené smlouvy.  

Pokud jde o kupní smlouvu, lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží. To však dle mého 

názoru neznamená, že by spotřebitel nemohl odstoupit od smlouvy už před převzetím 

zboží. Naopak by bylo nepraktické, když by podnikatel musel vynaložit úsilí s dodáním 

zboží jen proto, že spotřebitel neměl možnost od smlouvy odstoupit předtím, např. hned 

po potvrzení objednávky a uzavření smlouvy, kdy zjistil, že objednaný výrobek vlastně 

nechce. 

Nejasnosti by mohl vyvolávat pojem „převzetí zboží“. Rozumí se jím pouze převzetí 

objednaného zboží osobou, která si jej objednala, nebo také převzetí jejím zástupcem či 

dopravcem, který zboží dopravuje zákazníkovi? Odpověď lze nalézt v článku 9 odst. 2 

směrnice o právech spotřebitelů, který stanoví, že musí jít o převzetí zboží spotřebitelem 

nebo jím určenou třetí osobou, nikoliv však dopravcem zboží. Určenou třetí osobou může 

být zástupce v souladu s § 436 a násl. občanského zákoníku.  

Myslím si, že za takovou osobu bude také považován člověk, který zboží převzal, aniž by 

spotřebitelem (kupujícím) byl zvlášť určen, např. člen domácnosti, který převezme od 

dopravce zboží, když kupující není doma. Mám za to, že v takovém případě nemá 

podnikatel možnost zjistit, zda osoba, která převzala zboží, byla kupujícím k tomuto 

převzetí zvláštně určena, pokud tato osoba vůči dopravci zboží vystupovala jako osoba 

oprávněná k převzetí tohoto zboží. V takovém případě by se tak spotřebitel nemohl 

dovolávat toho, že lhůta k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nezačala běžet 

převzetím zboží touto třetí osobou. 
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Odlišný počátek běhu lhůty pro odstoupení do smlouvy je stanoven také v případě 

smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí. 

V takovém případě lhůta počne běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

V praxi se bude jednat o případ dodání několika druhů zboží, když si zákazník objedná 

na e-shopu různé zboží – mikinu a tričko, avšak mikinu nemá podnikatel ve skladu a 

nemůže ji tak dodat společně s tričkem. V takovém případě podnikatel odešle nejprve 

tričko a následně mikinu, která nebyla ihned dostupná.  

Pod termínem „dodání několika částí“ zboží si představuji situaci, kdy si například 

zákazník objedná velkou skříň, avšak podnikatel nemá k dispozici posuvné dveře, a tak 

nejprve dodá samotnou skříň spolu s vnitřním vybavením a až následně objednané 

posuvné dveře. Jde tedy o jednu věc skládající se z více relativně samostatných částí.  

Shledávám praktičnost tohoto ustanovení zejména v druhém uvedeném příkladu, neboť 

by spotřebiteli měla začít plynout lhůta k odstoupení od smlouvy až poté, co se bude moci 

seznámit se zbožím jako celkem.  

V případě prvního příkladu však dle mého názoru není v každém případě pro rozhodnutí 

o odstoupení od smlouvy podstatné obeznámení se s každým jednotlivým druhem zboží. 

Mám za to, že v takovémto případě, by měl být počátek lhůty stanoven s ohledem na 

konkrétní situaci. Opodstatněnost stanovení počátku lhůty až po dodání všech druhů 

koupeného zboží lze shledat například při objednání saka spolu s kalhotami, kdy tyto kusy 

oblečení mají být nošeny společně, a proto by měla lhůta pro odstoupení o smlouvy začít 

plynout až poté, co se spotřebitel seznámí se všemi druhy koupeného zboží. 

V případě, že by si spotřebitel koupil více druhů zboží na sobě nezávislých, není důvod 

pro to, aby lhůta začala běžet až dodáním posledního druhu zboží, neboť spotřebitel může 

odstoupit zvlášť k jednotlivým druhům koupeného zboží. Zákonodárce však zvolil 

jednotný počátek lhůty pro odstoupení od smlouvy u koupě více druhů zboží k okamžiku 

převzetí poslední dodávky nejspíše pro jednoduchost a jasnost takovéto ustanovení, tak 

aby předešel sporům o to, zda zakoupené druhy zboží na sobě jsou závislé či nikoliv. 

Třetí situací, kdy počátek běhu lhůty není dán k okamžiku uzavření smlouvy, je smlouva, 

jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží. Okamžikem rozhodným pro 

počátek plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy je v tomto případě den převzetí první 
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dodávky. I zde se ustanovení vztahuje pouze ke kupní smlouvě a nepoužije se např. u 

smluv týkajících se poskytování telekomunikačních služeb.  

Typickým příkladem, kdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout převzetím 

první dodávky zboží, je předplatné na opakovanou dodávku určitého zboží. Ve své praxi 

jsem se setkala s předplatným, jehož předmětem bylo měsíční zasílání piva, každý měsíc 

jiné značky. Jelikož se jedná o zpravidla periodické plnění obdobného charakteru 

(zasílání piva, kdy každá měsíční zásilka je jiné značky, avšak podstata, že se jedná o 

alkoholický nápoj – pivo, zůstává), postrádalo by smysl, kdyby lhůta počala běžet až 

s převzetím poslední dodávky (v případě předplatného na půl roku až po zaslání šesté 

zásilky), jelikož se spotřebitel s podstatou plnění seznámí již v rámci první zaslané 

zásilky. 

Jak již bylo uvedeno výše, lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct kalendářních dnů. 

Pro výpočet lhůty se použije § 605 občanského zákoníku, podle kterého lhůta určená 

podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Tedy 

pokud je počátek lhůty vázán dle výše uvedeného na převzetí zboží, a k tomuto převzetí 

zboží dojde 2. 11., lhůta počíná běžet 3. 11. a uplyne 16. 11. V případě, že by poslední 

den této lhůty připadl na sobotu či neděli, eventuálně svátek, byl by posledním dnem lhůty 

pracovní den nejblíže následující64.  

V souladu s § 1818 občanského zákoníku se lhůta pro odstoupení považuje za 

zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu pošle podnikateli oznámení, že od 

smlouvy odstupuje. Vzhledem k výše uvedenému časovému příkladu, pokud spotřebitel 

odešle (ať už elektronickou nebo fyzickou formou) podnikateli oznámení o odstoupení 

od smlouvy 16. 11., znamená to, že své právo uplatnil včas, i když podnikateli oznámení 

dojde až 20. 11. Shledáváme zde tedy shodnost s procesními lhůtami. Důkazní břemeno 

ohledně dodržení lhůty však nese spotřebitel, což vyplývá z článku 11 odst. 4 směrnice o 

právech spotřebitelů. 

Ve druhém odstavci § 1829 občanského zákoníku nalezneme již dříve zmiňovaný 

následek spojený s tím, že podnikatel spotřebitele neinformuje o možnosti a podmínkách 

odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku. Není zde 

rozhodující, zda spotřebitel tuto možnost odstoupení od smlouvy reálně zná či nikoliv, 

ale zda podnikatel informaci poskytnul. Neposkytnutím informací o možnosti odstoupení 

                                                           
64 V souladu s § 607 občanského zákoníku. 
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od smlouvy dochází k prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy o jeden rok (celkem 

tedy na jeden rok a čtrnáct dní), přičemž počátek lhůty se řídí stejně jako při čtrnáctidenní 

lhůtě (dle prvního odstavce). Ke zmírnění však dojde v případě, pokud podnikatel 

spotřebitele dodatečně poučí o právu odstoupit od smlouvy, pak počne čtrnáctidenní lhůta 

běžet od okamžiku tohoto poučení. 

Prodloužení lhůty o jeden rok je poměrně tvrdým trestem za neposkytnutí informace, a 

pravděpodobně tím je tak vyzdvihována vysoká důležitost institutu odstoupení od 

smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a obeznámení o něm vůči veřejnosti. Považuji však za 

nepravděpodobné, že by odstoupení od smlouvy po jednom roce bylo v souladu s účelem 

tohoto institutu. Jako důvod shledávám primární účel tohoto prvku, kterým je možnost 

seznámení se spotřebitele s objednaným produktem. Účelem tedy není možnost 

dodatečně zrušit smlouvu po užívání produktu. 

Dále je třeba vzít v potaz, že byť je v případě neposkytnutí informace podnikatelem lhůta 

pro odstoupení od smlouvy prodloužena, ostatní podmínky, jako například povinnost 

spotřebitele nahradit podnikateli snížení hodnoty způsobené užíváním zboží ve lhůtě pro 

odstoupení od smlouvy, se nemění. Pochybuji, že spotřebitel bude rok např. zakoupené 

koště pouze skladovat, a nebude jej užívat k úklidu, kdy přece lhůta pro odstoupení od 

smlouvy má sloužit k seznámení se s produktem. Tím dojde po roce k logickému 

opotřebení koštěte a výraznému snížení hodnoty koštěte, které by měl spotřebitel 

nahradit, a to například do výše kupní ceny, kterou by mu měl prodávající v případě 

odstoupení od smlouvy vrátit. Praktické využití odstoupení od smlouvy v takto 

prodloužené lhůtě tak bude nejspíše minimální. 

 

4.3. Forma 

Občanský zákoník výslovně nestanoví obligatorní formu odstoupení od smlouvy 

spotřebitelem. Z článku 11 odst. 1 směrnice o právech spotřebitelů vyplývá, že postačí 

jakékoliv jednostranné prohlášení spotřebitele o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Je tak 

možná zpravidla jakákoliv forma jednoznačného prohlášení spotřebitele a podnikatel 

nemůže se spotřebitelem sjednat povinnost např. pouze písemného odstoupení od 

smlouvy.  Tento zákaz vyplývá také z § 1812 odst. 2 občanského zákoníku, kdy by se 

k takovémuto ujednání nepřihlíželo. 
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V praxi tak lze odstoupit od smlouvy i pouhým telefonátem, ve kterém spotřebitel 

podnikateli sdělí, že odstupuje od smlouvy, kdy nemusí být použito ani přesné zmínění 

pojmu „odstoupení od smlouvy“ a postačí například „zrušení smlouvy“, nebo „storno 

nákupu“, jelikož právní jednání se posuzuje podle svého obsahu65, nikoliv dle formy, a 

ne každý spotřebitel bude znát právní termín tohoto způsobu zrušení závazku.  

Častým omylem na straně spotřebitelů však je domněnka, že pouhé nepřevzetí zboží 

(např. od dopravce), se považuje za odstoupení od smlouvy. Jak již bylo řečeno výše, je 

potřeba učinit (ať už jakékoliv) jednostranné prohlášení spotřebitele, a to nekonání 

(nepřevzetím produktu) nenaplňuje.  

Jednou z forem, jak může spotřebitel odstoupit od smlouvy, je využití vzorového 

formuláře pro odstoupení od smlouvy, který podnikatel musí spotřebiteli poskytnout. 

Jeho obsah stanoví příloha prováděcího právního předpisu66 a je následující: 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a 

případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele): 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o 

nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné 

podobě) 

                                                           
65 Viz § 555 odst. 1 občanského zákoníku. 
66 Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto 
smluv 
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- Datum 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 

V souladu s § 1830 je podnikatel povinen potvrdit přijetí vyplněného formuláře 

spotřebiteli bez zbytečného odkladu. Ač je povinnost potvrzení přijetí odstoupení od 

smlouvy zmiňována pouze u této formulářové formy na internetových stránkách, mám za 

to, že se tato povinnost bude vztahovat i k ostatním formám odstoupení od smlouvy, což 

dovozuje odborná literatura67: „Povinnost potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy vzniká 

přitom bez ohledu na to, zda internetové stránky využívají vzorový formulář, či nikoliv. 

Potvrzení přijetí bude důkazem, jímž bude spotřebitel prokazovat dojití svého odstoupení 

od smlouvy podnikateli.“ Naopak znění směrnice o právech spotřebitelů dovozuje 

v článku 11 odst. 3 povinnost potvrzení podnikatelem pouze pro případ elektronického 

podání sdělení o odstoupení od smlouvy (ať už prostřednictvím vzorového formuláře 

nebo jinak). Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se k tomuto blíže nevyjadřuje, ale 

říká, že: „Nepotvrzení nemá vliv na odstoupení od smlouvy, ale může být sankcionováno 

podle předpisů veřejného práva.“68 

Potvrzení (ať už pouze ve vztahu k některé formě nebo všem formám odstoupení od 

smlouvy) ze strany podnikatele zároveň musí být v textové podobě. To znamená, že 

potvrzení musí být poskytnuto způsobem, aby jej bylo možné uchovat a opakovaně 

zobrazovat69. Nejobvyklejší formou tohoto potvrzení v případě uzavření smlouvy 

distančním způsobem je zaslání e-mailové zprávy, která naplňuje požadavky na zaslání 

potvrzení v textové podobě. 

Je však důležité vzít v potaz skutečnost, že pro realizaci odstoupení od smlouvy je 

následně potřeba naplnění minimálně dalších základních úkonů, kterými je zaslání 

produktu zpět podnikateli a následně zaslání peněz zpět spotřebiteli. Pokud tedy 

                                                           
67 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 551 
68 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. II. Zvláštní část, k § 1829 až 1837 [online]. [cit. 2017-11-21]. 
In: beck-online [právní informační systém] 
69 V souladu s § 1819 občanského zákoníku. 
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spotřebitel pouze prohlásí, že odstupuje od smlouvy a následně nečiní další kroky, 

nemůže být po podnikateli vyžadováno, aby spotřebiteli vrátil peníze70. 

 

4.4. Povinnosti spotřebitele  

Jak již bylo naznačeno výše, v souvislosti s odstoupením od smlouvy má spotřebitel také 

určité povinnosti. Prvotní povinností spotřebitele je, aby prokázal, že ten konkrétní 

vracený produkt zakoupil u podnikatele, jemuž produkt vrací a vůči němuž činí 

odstoupení od smlouvy. Právní předpisy nestanoví způsob (např. nutnost předložení 

dodacího listu či faktury), jak má spotřebitel existenci kupní smlouvy doložit, důkazní 

břemeno však je na spotřebiteli. Spotřebitel tak může tuto skutečnost prokázat listinami 

jako je faktura, dodací list ale také doložením e-mailové komunikace. 

Další základní povinností spotřebitele je vrácení produktu podnikateli. Podle § 1831 

občanského zákoníku v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle nebo předá 

podnikateli zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. 

Jak lze pozorovat z ustanovení § 1831 občanského zákoníku, zákon zde počítá s tím, že 

povinnost vrácení zboží je spojena s kupní smlouvou, kdy spotřebitel zakoupí od 

podnikatele zboží. V praxi se tak však nemusí dít vždy, jako příklad lze uvést e-shop, 

který od spotřebitelů vykupuje staré deskové hry, tudíž naopak nakupuje zboží podnikatel 

od spotřebitele. V takovém případě je potřeba použít § 10 občanského zákoníku, který 

stanoví možnost užití analogie (ve vztahu k povaze subjektu, nikoliv plnění), a povinnost 

vrácení zboží po odstoupení od smlouvy spotřebitelem se tak bude vztahovat také na 

podnikatele, který od spotřebitele toto zboží obdržel. 

Dalším aspektem je časový údaj, kdy občanský zákoník stanoví povinnost vrátit zboží do 

čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odborná literatura k tomu říká: „Lhůta k plnění 

běží od okamžiku, kdy nastanou účinky odstoupení od smlouvy. Obecně tedy od okamžiku, 

kdy dojde k podnikateli.“71 Podle článku 14 odst. 1 směrnice o právech spotřebitelů se 

                                                           
70 Což vyplývá také z § 1832 odst. 4 občanského zákoníku. 
71 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 553 
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pak lhůta považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím 14 

dnů. I zde je tedy lhůta procesního charakteru. 

Ustanovení blíže nespecifikuje, kde je spotřebitel produkt povinen vrátit. Nelze jej však 

v souladu s § 1812 odst. 2 občanského zákoníku omezit např. stanovením, že je vrácení 

možné pouze v provozovně. Spotřebitel tak bude mít možnost zboží vrátit v sídle 

podnikatele nebo v provozovně72, případně i jinde nebo u třetí osoby, pokud si to spolu 

ujednají.  

Častým sporem mezi zákazníky a prodejci bývá otázka, zda je spotřebitel povinen vrátit 

spolu se zbožím také obal, ve kterém byl produkt zabalen. Obecně se má za to, že 

spotřebitel nemá povinnost vrátit se zbožím také obal, neboť předmětem smlouvy totiž 

není krabice, fólie, nebo jakýkoliv jiný obal, ale předmět, který je uvnitř. O nutnosti 

vrácení zboží včetně původního obalu lze uvažovat v případě, že je obal součástí 

předmětu smlouvy, jako např. poukaz v dárkovém balení, anebo také sběratelské 

předměty, které se pro udržení své hodnoty ponechávají běžně v obalu. Je však na místě, 

aby spotřebitel vracené zboží zabalil, aby nedošlo k jakémukoliv poškození. Zda 

spotřebitel zabalí zboží do původního obalu, nebo do jiného, je už ale na něm. 

Na to navazuje další nešvar podnikatelů, a to, že požadují jakési administrativní poplatky 

za opětovné zabalení produktu. Tento omyl možná vychází ze staré právní úpravy, kdy 

podnikatel mohl vyžadovat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží73. 

Současná právní úprava však tuto možnost výslovně nestanoví, a protože nelze po 

spotřebiteli požadovat platby nad rámec zákona74, nemůže takový poplatek podnikatel po 

spotřebiteli požadovat, ani si tuto možnost s ním sjednat. Podnikatel nabízející své zboží 

distančním způsobem by si měl být vědom rizika, že spotřebitel může od smlouvy 

odstoupit, a proto je vhodné, aby tyto poplatky byly podnikatelem již zahrnuty v ceně 

produktu při jeho koupi (bez ohledu na to, zda zákazník následně odstoupí od smlouvy či 

nikoliv). 

Podnikatel naopak může po spotřebiteli vyžadovat, aby uhradil náklady spojené 

s vrácením zboží podnikateli, pokud jej o tom předem poučil75. Jedná se pouze o přímé 

náklady, tedy např. balné a poštovné, ale už nikoliv náklady na opětovné zabalení 

                                                           
72 Viz § 429 a § 434 občanského zákoníku. 
73 V souladu s § 53 odst. 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
74 Viz např. § 1812 odst. 2 nebo § 1818 občanského zákoníku. 
75 Dle § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. 
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produktu pro další prodej podnikatelem (viz výše), což potvrzuje i § 1831 odst. 2 

občanského zákoníku, podle kterého může podnikatel požadovat po spotřebiteli (v 

souvislosti s odstoupením od smlouvy) pouze náklady, které stanoví občanský zákoník. 

Je tak zdůrazněno, že vyžadování úhrady jakýchkoliv nákladů nad rámec zákona 

podnikatelem je zde nepřípustné.  

Nic ale nebrání tomu, aby si podnikatel vyžádal od spotřebitele uhrazení nákladů za 

vyzvednutí zboží podnikatelem od spotřebitele na dohodnutém místě, pokud takovou 

formu převzetí vraceného zboží spotřebitel zvolil a vyžadovány jsou pouze účelně 

vynaložené náklady. 

Další povinnost spotřebitele je dovozena v případě, že se zbožím nakládá jinak, než je 

nutné pro obeznámení se s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a dojde tak ke 

snížení hodnoty zboží (poškození). Spotřebitel za takové snížení hodnoty odpovídá a je 

povinen je nahradit dle § 1833 občanského zákoníku, pokud byl zároveň řádně 

informován o podmínkách a důsledcích odstoupení předem podnikatelem dle § 1820 odst. 

1 písm. f) občanského zákoníku poučen.  

Je však důležité rozlišit, že za běžné obeznámení se se zbožím a jeho následné vrácení 

nelze vyžadovat jakékoliv “protiplnění“, jak vyplývá i z judikatury Evropského soudního 

dvora, který se k tomuto vyjádřil tak, že: „Ustanovení čl. 6 odst. 1 druhé věty a odst. 2 

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

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku je nutno vykládat v tom smyslu, že brání 

tomu, aby vnitrostátní právní úprava obecně stanovila, že prodávající může požadovat od 

spotřebitele kompenzační náhradu za užívání zboží nabytého na základě smlouvy 

uzavřené na dálku v případě, že spotřebitel ve stanovené lhůtě uplatní své právo odstoupit 

od smlouvy.“76. 

Na druhou stranu je však výše uvedený judikát doplněn tím, že: „Tato ustanovení 

nicméně nebrání tomu, aby byla spotřebiteli uložena povinnost zaplatit kompenzační 

náhradu za užívání tohoto zboží, pokud užíval uvedené zboží způsobem neslučitelným se 

zásadami občanského práva, jako jsou zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení, 

za podmínky, že nebude ohrožen cíl uvedené směrnice a zejména účinnost a efektivita 

práva odstoupit od smlouvy; je věcí vnitrostátního soudu určit, zda tomu tak je.“77 

                                                           
76 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 9. 2009 ve věci C-489/07 (Pia Messner proti Firma Stefan Krüger) 
77 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 9. 2009 ve věci C-489/07 (Pia Messner proti Firma Stefan Krüger) 
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Ustanovení § 1833 občanského zákoníku je tedy určeno pouze pro případ poškození 

zboží. Podle bodu 47 preambule směrnice o právech spotřebitelů je za obeznámení 

považováno takové užívání produktu, ke kterému by mohlo dojít při koupi takového 

produktu v kamenné prodejně. Zjevné zneužití práva na odstoupení od smlouvy 

spotřebitelem například tehdy, když spotřebitel využívá zboží s úmyslem jej vrátit ve 

lhůtě čtrnácti dnů, neboť zboží již nebude dále potřebovat (například koupě fotoaparátu 

na týdenní dovolenou), pak v souladu s § 8 občanského zákoníku nepožívá právní 

ochrany. 

V praxi bývá informování spotřebitele o povinnosti nahradit snížení hodnoty zboží 

problematické, tím spíš pak vymáhání tohoto nároku. Ustanovení o jednostranném 

započtení nároku podnikatele na náhradu za snížení hodnoty zboží vůči vracené kupní 

ceně v obchodních podmínkách bývalo pokutováno Českou obchodní inspekcí. Zákaz 

jednostranného takovéhoto započtení však přímo z občanského zákoníku nevyplývá a 

předně se jedná o nejpraktičtější způsob vyrovnání vzájemných závazků. Je nepřiměřené 

a nepraktické, aby podnikatel spotřebiteli nejdříve vrátil celou zaplacenou kupní cenu a 

následně vymáhal zaplacení náhrady za snížení hodnoty zboží.  

Z webových stránek České obchodní inspekce lze pak soudit, že i tento dozorový orgán 

již uznal oprávněnost tohoto započtení, kdy na svých webových stránkách připouští, že 

podnikatel může spotřebitel vrátit pouze část zaplacené částky v případě uplatnění nároku 

na náhradu za snížení hodnoty vráceného zboží78.  

 

4.5. Povinnosti podnikatele 

V návaznosti na odstoupení od smlouvy ukládá občanský zákoník striktnější povinnosti 

především podnikateli. Primární povinností podnikatele v případě odstoupení od smlouvy 

je (mimo poskytnutí informací v rámci plnění již rozebírané informační povinnosti) 

vrácení peněžních prostředků, které od spotřebitele v souvislosti se smlouvou získal, zpět 

spotřebiteli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od 

smlouvy. 

Občanský zákoník určuje, jakou částku má podnikatel spotřebiteli vrátit. Vrácení celé 

kupní ceny v případě kupní smlouvy je samozřejmostí (kromě situace, kdy došlo ke 

                                                           
78 Dostupné z: https://www.coi.cz/faq/d-muze-mi-prodavajici-vratit-jen-cast-kupni-ceny-2/ 
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snížení hodnoty zboží, viz výše). S dalšími vynaloženými peněžními prostředky to však 

již není tak jednoduché.  

Co se týká nákladů na dodání zboží od podnikatele ke spotřebiteli v rámci plnění kupní 

smlouvy, spotřebitel má právo na vrácení částky rovnající se ceně za nejlevnější způsob 

dodání zboží, který podnikatel nabízí79. Pokud si zákazník zvolí dražší např. expresní 

dodání produktu, podnikatel mu v případě odstoupení od smlouvy vrátí pouze cenu 

nejlevnějšího dodání, které nabízí. Tím může být cena standardního dodání, levnějšího 

dopravce, nebo i pokud podnikatel nabízí i dodání zdarma (kdy je tedy již reálně zahrnuto 

v ceně zboží). V případě, kdy podnikatel nabízí, jako jednu z možností dodání, dodání 

zdarma, nevrací již zákazníkovi mimo kupní ceny ještě částku za dodání zboží, ať 

zákazník zvolil jakýkoliv způsob.  

Toto však nelze zaměňovat se situací, kdy podnikatel nabízí osobní odběr „zdarma“. 

Domnívám se, že vzhledem k podstatě distančního uzavírání smlouvy, jehož se tato 

právní úprava týká, není primárním zájmem stran fyzické setkání pro účely plnění 

smlouvy a spotřebitel tak zpravidla nemá zájem na osobním odběru v provozovně či sídle 

podnikatele (pokud ano, pravděpodobně by nevyužíval distanční formu uzavírání 

smlouvy, ale prodejnu podnikatele by rovnou navštívil). Nehledě na to, občanský zákoník 

mluví o nejlevnějším způsobu „dodání“ zboží, tedy i na základě gramatického výkladu 

bych se přiklonila k názoru, že za nejlevnější způsob dodání zboží nebude považován 

osobní odběr. 

Dalším, dle mého názoru nesprávným výkladem, by bylo tvrzení, že pokud podnikatel 

nabízí nad určitou částku dopravu zdarma, bude automaticky za nejlevnější způsob 

dodání zboží považována právě doprava zdarma i v případě odstoupení od smlouvy ve 

vztahu k částce, která této hodnoty nedosahuje. 

Lze se setkat i s dotazy podnikatelů, jakou částku mají spotřebiteli vrátit v případě 

částečného odstoupení od smlouvy, tedy situace, kdy si spotřebitel například objednal 

tričko a kalhoty, tričko mu sedí a chce si je ponechat, ale kalhoty ne, tudíž je chce vrátit 

a odstoupit od smlouvy. Zde lze dojít k názoru, že v takovém případě bude muset 

podnikatel vrátit spotřebiteli částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení, které 

nabízí k tomu konkrétnímu produktu.  

                                                           
79 V souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku. 



56 
 

Bylo by možné uvažovat i o vrácení poměrné částky (ve vztahu k uvedenému příkladu 

polovinu nákladů), myslím si však, že tento výklad nebude vždy uspokojivý, a to proto, 

že kdyby podnikatel zaslal pouze jeden produkt (kalhoty), náklady na dodání budou 

zpravidla stejně vysoké jako při dodání dvou produktů – trička a kalhot současně. O 

poměrné částce by však šlo uvažovat zejména v případě, pokud by částka za dodání byla 

značně rozdílná u každého produktu (například lampička oproti velké šatní skříni). 

Pro doplnění uvádím již dříve zmiňovanou informaci, že pokud podnikatel spotřebitele 

nepoučí v rámci předsmluvní informační povinnosti o nutnosti nést náklady spojené 

s vrácením zboží od spotřebitele k podnikateli při odstoupení od smlouvy, musí je 

zpravidla nést sám, resp. je spotřebiteli uhradit. 

Další otázkou je lhůta pro vrácení peněžních prostředků ze strany podnikatele. Občanský 

zákoník v § 1832 odst. 1 mluví o povinnosti podnikatele vrátit peněžní prostředky bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.  

Výkladem časového určení „bez zbytečného odkladu“ se již zabýval Nejvyšší soud ČR, 

který došel k závěru, že: „Z časového určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, 

že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či 

okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného 

projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 

případu.“80  

V odstavci čtvrtém § 1832 občanského zákoníku je dále upravena situace, kdy spotřebitel 

nevyvíjí potřebnou součinnost a moderuje tuto povinnost v tom ohledu, že podnikatel 

není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel produkt 

předá, příp. prokáže, že mu jej odeslal.  

Dle mého názoru bude v takovém případě lhůta přiměřeně prodloužena. Bylo by 

neúměrné požadovat po podnikateli, pokud mu spotřebitel produkt předá čtrnáctý den po 

odstoupení od smlouvy, aby musel zajistit vrácení peněžních prostředků spotřebiteli ještě 

týž den, což nemůže být vzhledem ke způsobu vrácení peněžitých prostředků ani 

objektivně možné.  

K takovémuto prodloužení by však nemělo dojít v případě, že spotřebitel vrátí zboží 

osobně v jeho prodejně a podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli peníze v hotovosti, 

                                                           
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012 
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v takovém případě by měl podnikatel přistoupit ke kontrole vráceného zboží a vrátit 

peněžité prostředky bezprostředně, tedy bez zbytečného odkladu, jak požaduje zákon. 

Posledním aspektem vrácení peněžních prostředků je způsob jejich vrácení. Občanský 

zákoník v § 1832 odst. 1 stanoví, že podnikatel vrátí peněžní prostředky stejným 

způsobem, jakým je přijal. To znamená, že pokud peněžní prostředky přijal převodem na 

účet, vrátí peníze (ať už ve stejné, či jiné částce, viz výše) na účet, z nějž byly prostředky 

poukázány. U platby prostřednictvím platebních bran lze peněžní prostředky vrátit 

stejnou formou (pokud to systém platební brány umožňuje), pravděpodobně i standardní 

převod na účet bude považován za vyhovující. Pokud spotřebitel uhradil cenu hotově při 

převzetí produktu od dopravce, již tímto stejným způsobem není prakticky možné peněžní 

prostředky vrátit. Za relevantní způsob by zřejmě mohla být považována platba 

složenkou, kdy spotřebitel může získat zpět hotovost. 

Další možnost připouští poslední věta výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku, 

podle které podnikatel může vrátit spotřebiteli peněžní prostředky jiným zvoleným 

způsobem, a to za současného splnění dvou podmínek – spotřebitel s takovým způsobem 

souhlasí a nevzniknou mu další náklady.  

Zde tak vzniká prostor pro vrácení peněžních prostředků převodem na účet, když 

spotřebitel částku původně uhradil hotově při převzetí, tímto by spotřebiteli neměly 

vzniknout žádné další náklady. Spotřebitel však s tímto způsobem řešení musí vyjádřit 

souhlas. Pravděpodobně takovýto souhlas zahrnutý v rámci obchodních podmínek 

nebude považován za dostatečný, a mohl by být dle mého názoru považován za neúčinný 

v souladu s § 1753 občanského zákoníku. Tento závěr dovozuji i ze znění článku 13 

odst. 1 směrnice o právech spotřebitelů, která vyžaduje výslovný souhlas spotřebitele. 

Nejvhodnější je tedy případný jiný způsob vrácení peněz řešit individuálně, domluvou. 

 

4.6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb  

Většina výše uvedených ustanovení občanského zákoníku týkající se odstoupení od 

smlouvy v případě distančních spotřebitelských smluv se vztahuje především na kupní 

smlouvu, jelikož se jedná pravděpodobně o nejčastější typ smlouvy uzavírané distančním 

způsobem. Občanský zákoník však myslí i na smlouvy o poskytování služeb a obsahuje 

speciální ustanovení o odstoupení od smlouvy týkající se poskytování služeb. Úprava 



58 
 

odstoupení od smlouvy u těchto závazků však není upravena systematicky v jedné části 

zákona, ale je upravena kusovitě na různých místech. Níže se pokusím přehledně rozvést 

tuto problematiku. 

Pro přehlednost si nejdříve dovoluji rozlišit dva základní typy služeb, které bývají 

předmětem smlouvy o poskytování služeb a které mají vliv na právní režim odstoupení 

od smlouvy. Prvním tímto typem je jednorázově poskytnutá služba, například poskytnutí 

masáže nebo ostříhání vlasů v kadeřnictví. Druhým typem služeb je déletrvající 

poskytování služeb, například zpřístupnění členské sekce s výukovými videy na 

webových stránkách za paušální měsíční poplatek.  

Dalšími aspekty důležitými pro úpravu odstoupení od smlouvy jsou termín poskytnutí a 

započetí s poskytováním služby, a dále skutečnost, zda k tomuto dal spotřebitel souhlas. 

Od výše uvedených skutečností se pak odvíjí samotná existence práva na odstoupení od 

smlouvy. 

Ve vztahu k odstoupení od smlouvy může podnikatel zvolit dva režimy. První je, že 

službu poskytne nebo začne poskytovat až po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení 

od smlouvy spotřebitelem. V takovém případě spotřebitel může v této čtrnáctidenní lhůtě 

„standardně“ odstoupit od smlouvy (obdobně jako v případě kupní smlouvy) a má nárok 

na vrácení celé ceny, pokud ji již uhradil.  

Druhý režim má o něco složitější právní úpravu, je jím situace, kdy podnikatel poskytne 

službu nebo započne s jejím poskytováním již v rámci čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení 

od smlouvy. Spotřebitel pak má znesnadněné postavení ve vztahu k zrušení závazku, a to 

z logického důvodu, že na rozdíl od zboží službu zpravidla již nemůže podnikateli vrátit. 

Spotřebitel tak musí s poskytnutím služby nebo započetím s jejím poskytováním v rámci 

této čtrnáctidenní lhůty (spolu s vědomím znesnadnění odstoupení od smlouvy) výslovně 

souhlasit, a to v textové podobě81. 

Pokud se jedná o jednorázově poskytovanou službu či déletrvající službu, jejíž 

poskytování však skončí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (současně 

s, nebo před případným odstoupením od smlouvy), a podnikatel spotřebitele řádně 

informoval, že udělením výše uvedeného souhlasu s poskytnutím služby ztratí právo 

odstoupit od smlouvy a spotřebitel tento souhlas přesto udělí, nemá spotřebitel vůbec 

                                                           
81 V souladu s § 1823 občanského zákoníku. 
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právo v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit. Služba již 

byla kompletně splněna a charakter odstoupení od smlouvy, tedy zrušení závazku ex tunc, 

by již nemohl být (ze strany spotřebitele) naplněn. 

V případě déletrvajícího poskytování služby (např. pravidelné online výuky), kterou 

podnikatel na základě výslovného souhlasu spotřebitele začne poskytovat ve 

čtrnáctidenní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, ale nedojde k jejímu kompletnímu splnění 

(např. výuka je předplacena na jeden rok), může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Je však 

povinen podnikateli uhradit poměrnou část za plnění již poskytnuté82. Úhrada této 

poměrné části pak zpravidla proběhne tak, že si podnikatel ponechá již přijatou úhradu 

ve výši této poměrné části a zbývající cenu za neposkytnuté služby vrátí spotřebiteli. 

Udělení zmíněného výslovného souhlasu v textové podobě bývá problematické, zejména 

v online prostředí při uzavírání smluv distančním způsobem. Dle ustanovení § 1823 

občanského zákoníku může podnikatel s poskytováním služeb začít pouze na základě 

výslovné žádosti spotřebitele v textové podobě. Na toto ustanovení navazuje také 

ustanovení § 1834 občanského zákoníku, které váže právo na úhradu poměrné ceny 

služeb v případě odstoupení od smlouvy rovněž na výslovnou žádost spotřebitele o 

poskytnutí nebo započetí s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od 

smlouvy s vědomím o následcích této žádosti (viz výše).  

Ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, které upravuje nemožnost odstoupení 

od smlouvy o poskytování služeb, však upravuje požadavek na udělení výslovného 

souhlasu, nikoliv žádosti. Použití pojmu žádosti vychází ze směrnice o právech 

spotřebitelů, která tento pojem využívá v čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 8. Směrnice o právech 

spotřebitelů však také v čl. 16 písm. a) odkazuje u výjimek z odstoupení od smlouvy na 

požadavek udělení souhlasu. Z kontextu a teleologického výkladu směrnice o právech 

spotřebitelů a občanského zákoníku je tak nutné dojít k závěru, že zásadní je, že 

spotřebitel bude výslovně souhlasit s poskytnutím služby, přičemž není rozhodující, od 

jaké strany vyjde inciativa k vyslovení tohoto souhlasu.83 

Rovněž vzhledem k charakteru prodeje distančním způsobem, například prostřednictvím 

webových stránek, je i pro spotřebitele žádoucí jednoduchost a rychlost v uzavření a 

                                                           
82 V souladu s § 1834 občanského zákoníku. 
83 Shodně HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 520 
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realizaci smlouvy. Požadavek poskytnutí výslovné žádosti by pak přidával 

administrativní náročnosti prodeje a jednalo by se tedy o nešikovně mířený požadavek, 

který by nutil spotřebitele vždy individuálně žádat podnikatele o poskytnutí služby.  

Dalším aspektem je obecná neinformovanost široké veřejnosti o tomto institutu, a to 

včetně podnikatelů nabízejících distančně služby. Podnikatelé, kteří se o něm dozvědí a 

chtějí jej dodržovat, si mnohdy stěžují, že požadování žádosti o poskytnutí nebo započetí 

s poskytováním služby spolu s informací, že pak spotřebitel nemůže (či jen částečně) 

odstoupit od smlouvy působí (vzhledem k zmíněné nevědomosti) vůči zákazníkům 

odrazujícím dojmem.  

Podnikatelé – provozovatelé internetových obchodů tento požadavek nejčastěji řeší tak, 

že v rámci objednávkového formuláře zařadí k tlačítku, kterým se provádí objednávka, 

například informaci: „Kliknutím na tlačítko Koupit vyjadřujete svůj souhlas s tím, že váš 

nákup bude okamžitě k dispozici. Poté ho již nebudete moct zrušit.“84 Toto řešení není 

úplně v souladu s právní úpravou, jelikož se nejedná o výslovný souhlas zákazníka, avšak 

podnikatelé podstupují riziko neúplného právního souladu, aby neodradili své potenciální 

zákazníky.  

Ti, kdo mají obavu z tohoto rizika, mohou uvedenou informaci zahrnout pod zaškrtávací 

políčko tak, aby zákazník musel políčko před odesláním objednávky zaškrtnout a vyjádřil 

tak výslovně svůj souhlas. Mám za to, že takovéto řešení splňuje zákonné požadavky na 

udělení výslovného souhlasu. Pro úplnost uvádím, že pokud by však políčko bylo již 

„předzaškrtnuté“ (s možností „odškrtnutí“), nelze uvažovat o tom, že se jedná o výslovný 

souhlas. 

Pro doplnění je vhodné zmínit, že nezíská-li podnikatel výše popsaný výslovný souhlas 

spotřebitele, nenese spotřebitel žádné náklady a není tedy povinen hradit ani poměrnou 

část sjednané ceny podnikateli za již poskytnuté služby déletrvajícího charakteru podle 

§ 1836 písm. a) občanského zákoníku.  

V uvedeném ustanovení lze nalézt chybu v transpozici směrnice o právech spotřebitelů, 

kdy znění: „Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o 

smlouvu jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje 

dle § 1820 odst. 1 písm. d) a f) …“  

                                                           
84 Informace uvedená v „košíku“ internetového obchodu Amazon; dostupné z: www.amazon.de 
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Evidentně zde zákon nesprávně odkazuje na písmeno d) v § 1820 odst. 1 občanského 

zákoníku, které upravuje informace ke smlouvám uzavřeným na dobu neurčitou či 

s opakovaným plněním,  přičemž správně zde mělo dojít k odkazu na § 1820 odst. 1 

písm. h) občanského zákoníku, který upravuje informační povinnost o povinnosti hradit 

poměrnou část ceny, což potvrzuje také odborná literatura, která dovozuje, že: „Smysl 

úpravy stejně jako prováděná úprava vyžadují údaj podle § 1820 odst. 1 písm. h) [čl. 6 

odst. 1 písm. j směrnice 2011/83/EU ve spojení s čl. 14 odst. 4 písm. a) bod i) směrnice 

2011/83/EU]. Smysl zákona by zde měl dostat přednost před slovy zákona (§ 2 odst. 2).“85 

Občanský zákoník dále stanoví speciální výjimku z odstoupení od smlouvy u smluv o 

poskytování služeb v podobě ubytování, dopravy, stravování, nebo využití volného času 

poskytovaných v určeném termínu (např. komentovaná prohlídka památek). V případě 

uzavření smlouvy o těchto službách nemá, v souladu s § 1837 písm. j) občanského 

zákoníku, spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Důvodem je omezená kapacita těchto 

zařízení a omezení možnosti opětovného prodeje kapacity po odstoupení od takové 

smlouvy.86 

I zde je však důležité rozlišovat jednotlivé situace, které mohou nastat. Pokud si 

spotřebitel objedná na internetovém obchodu masáž na konkrétní den, nebude po 

uzavření smlouvy již moci odstoupit od smlouvy. Pokud však v rámci uzavírání nebude 

stanoven konkrétní termín, spotřebitel by měl mít možnost od smlouvy odstoupit do té 

doby, než termín bude stanoven, to však samozřejmě pouze v rámci čtrnáctidenní lhůty 

po uzavření smlouvy. 

Na závěr si dovolím uvést krátké zamyšlení nad vhodností a smyslem odstoupení od 

smlouvy o poskytování služeb. Jak již bylo uvedeno výše, smyslem odstoupení od 

smlouvy v případě distančního uzavírání smluv je zejména zpřístupnění možnosti 

spotřebiteli seznámit se s povahou produktu, který si objednal, tak jako by to mohl provést 

v kamenné provozovně podnikatele. V případě poskytování služeb se však spotřebitel ani 

při jejich objednání v kamenné provozovně nemůže předem seznámit s tím, jak 

poskytnutí služby bude probíhat. Na druhou stranu lze uvést, že u některých typů služeb 

si spotřebitel v provozovně může prohlédnout, jak poskytování služby standardně probíhá 

                                                           
85 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 565 
86 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 580 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytcx3mgaydqmy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytcx3mgaydqmy
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(např. v kadeřnickém salonu). Na rozdíl od zboží, službu spotřebitel zpravidla nemůže 

vrátit po odstoupení od smlouvy (např. ostříhání vlasů v kadeřnickém salonu). Je tak 

otázkou, zda, a pokud ano, do jaké míry, je vhodné zpřístupnit spotřebiteli možnost 

odstoupení od smlouvy v případě smluv o poskytnutí služeb uzavřených distančně.  

 

4.7. Nemožnost odstoupení od smlouvy  

Některé druhy uzavřených smluv by charakterem svého plnění v případě odstoupení od 

smlouvy spotřebitelem zakládaly zjevnou nevyrovnanost postavení smluvních stran, a to 

v evidentní neprospěch podnikatele a výrazný prospěch spotřebitele, respektive by 

zpravidla ani fakticky odstoupení od smlouvy neumožňovaly, jelikož by nebylo možné 

poskytnuté plnění již vrátit. Proto občanský zákoník v § 1837 zmiňuje výjimečné případy 

vymezené dle předmětu plnění, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. Tyto 

jednotlivé výjimky, které neumožňují odstoupení od smlouvy, blíže rozeberu níže. 

V této kapitole již blíže nebudu rozebírat nemožnost odstoupení od smlouvy dle § 1837 

písm. a) občanského zákoníku vztahující se na smlouvy o poskytování služeb, což již bylo 

podrobně rozebráno výše, v článku 4.6 této práce. 

4.7.1. Cena zboží nebo služeb závisí na výchylkách finančního trhu 

Ustanovení § 1837 písm. b) občanského zákoníku uvádí, že spotřebitel nemůže odstoupit 

od smlouvy o dodávce zboží či služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli podnikatele, kdy k této výchylce může dojít během zákonné lhůty pro 

odstoupení od smlouvy.  

Zde je důležité určit hranice, které případy spadají pod závislost na výchylkách 

finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele, a kdy nejde o bezprostřední závislost a 

podnikatel tak cenu může ovlivnit. „Ústředním pojmem je pojem finančního trhu. Je 

nutné jej vyložit široce. Nejde pouze o trh s investičními nástroji87, ale i o komoditní trhy, 

ať už s drahými kovy, jinými surovinami, zemědělskými komoditami či energií.“88 

                                                           
87 Tak, jak je definováno v § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 
88 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 575 
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Tato výjimka je v předpisu uvedena z důvodu, že by případná možnost odstoupení od 

smlouvy spotřebitelem značně znevýhodňovala podnikatele, který nemůže ovlivnit cenu 

prodaného zboží či služby a výchylky ceny by jej tak mohly značně poškodit. Zejména 

by mohlo dojít k tomu, že by spotřebitel v důsledku pro něj nevýhodné výchylky ceny od 

smlouvy odstoupil, načež by byl podnikatel povinen spotřebiteli vrátit zaplacenou cenu, 

přestože by se hodnota zboží dle vývoje trhu snížila.  

Jak jsem již uvedla výše, aby nedocházelo ke zneužívání této výjimky, musí být stanovené 

hranice, na které případy se výjimka vztahuje, a na které už ne. Typickým příkladem 

uplatnění této výjimky je prodej cenných papírů a drahých kovů. Naopak výjimka se 

nebude vztahovat na prodej šperků či produktů v cizí měně, jelikož ač výchylky 

finančního trhu mají na cenu vliv, nejsou primárním určovatelem ceny a podnikatel může 

cenu ovlivnit sám. 

4.7.2. Cena alkoholických nápojů závisí na výchylkách finančního trhu 

Ustanovení § 1837 písm. c) občanského zákoníku je obdobné jako písmeno předchozí, 

vztahuje se však na konkrétní produkt – alkoholické nápoje, a to za předpokladu, že k jeho 

dodání dojde až po uplynutí třiceti dnů a jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávislých na vůli podnikatele.  

Tato výjimka má zabránit spotřebitelům ke spekulacím ohledně cen při koupi 

alkoholických nápojů, avšak opět považuji za vhodné zdůraznit, že závislostí na 

výchylkách finančního trhu není běžná možnost změny kurzu měny. 

Směrnice o právech spotřebitelů ji zdůvodňuje v bodu 49 preambule následujícím 

způsobem: „Uplatňování práva odstoupit od smlouvy by mohlo být nevhodné například 

vzhledem k povaze určitého zboží či služeb. To se týká například vína, které bylo dodáno 

až po dlouhé době od uzavření smlouvy spekulativní povahy a jehož cena závisí na 

kolísání cen na trhu („vin en primeur“).“ Nemyslím si však, že by tato situace byla hojně 

zneužívána spotřebiteli v České republice. 

4.7.3. Zboží upravené podle přání spotřebitele  

Výjimka uvedená v § 1837 písm. d) občanského zákoníku bývá častým předmětem 

diskuzí, zejména na straně podnikatelů. Občanský zákoník zde stanoví, že nelze odstoupit 
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od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho 

osobu.  

Při výkladu toho, co je považováno za „úpravu podle přání spotřebitele“, dochází k velmi 

rozličným závěrům. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se blíže nevyjadřuje a 

relevantní judikatura zatím není. Odborná literatura přichází při výkladu pojmu „úpravy 

podle přání spotřebitele“ s negativním vymezením, kdy vykládá, že: „Přizpůsobením 

osobním potřebám spotřebitele nejsou případy, kdy si spotřebitel vybírá s ohledem na své 

osobní potřeby z více nabízených možností, např. podle velikosti oblečení, podle 

hmotnosti apod.“89 

Text směrnice o právech spotřebitelů nám tento případ přibližuje nepatrně, a to pouze na 

dvou místech. Zaprvé v bodu 49 preambule, kde říká, že: „Uplatňování práva odstoupit 

od smlouvy by se nemělo vztahovat ani na zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele 

ani na zboží jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám, jako jsou záclony šité na 

míru.“ Zadruhé v definicích v článku 2 odst. 4, kde je uvedeno, že „zbožím vyrobeným 

podle požadavků spotřebitele je zboží, které není prefabrikováno a které je vyrobeno na 

základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele“. 

Z výše uvedeného dovozuji následující výkladový postup na příkladu zmiňovaných 

záclon šitých na míru při prodeji prostřednictvím internetového obchodu. Pokud má na 

webovém rozhraní zákazník možnost vybrat z nabízených variant (ať už barev, rozměrů 

či jiných specifik), nebude se jednat o výjimku z práva odstoupení od smlouvy. Pokud 

však zákazník sám aktivně vyžádá vlastní parametry (zejména rozměry, tedy délku a šířku 

záclon, nikoliv výběrem z nabídky, ale vlastním zadáním rozměrů), bude se již jednat o 

zmiňovanou výjimku.  

Je však otázkou, jaká by byla situace v případě, pokud by podnikatel nabízel u jednoho 

produktu – záclony, na výběr tolik možných specifik, že by se reálně nemohlo jednat o 

prefabrikovaný produkt (např. 10 x 10 různých parametrů) a další prodej tohoto produktu 

by byl fakticky nemožný. Myslím si, že i v takovém případě by se mělo jednat o výjimku 

z práva na odstoupení od smlouvy. Je však otázkou, zda by takový názor zastala i 

rozhodovací praxe, která se při výkladu naklání spíše ve prospěch spotřebitelů. 

                                                           
89 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 578 
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4.7.4. Zboží podléhající rychlé zkáze a smísené zboží 

Občanský zákoník v ustanovení § 1837 písm. e) vyjímá z možnosti odstoupení od 

smlouvy zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně 

smíseno s jiným zbožím.  

Smísením se rozumí „smíchání“ movitých věcí, jehož výsledkem je hmota, která lze sice 

rozdělit na díly, nýbrž již nelze obnovit původní stav oddělených věcí (např. smíchání 

písku se zeminou)90. Směrnice o právech spotřebitelů v preambuli v bodu 49 uvádí jako 

příklad dodání paliv.  

Jako zboží, které podléhá rychlé zkáze, nejsnadněji chápeme potraviny nebo třeba 

květiny, tedy produkty, které nelze ve čtrnáctidenní lhůtě vrátit podnikateli a tento je 

opětovně prodat, jelikož produkty nevydrží v nezměněné podobě po tuto dobu. Písmeno 

d) článku 16 směrnice o právech spotřebitelů však tuto výjimku uvádí jako „zboží, které 

snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby“, a tak bychom pod tuto výjimku 

extenzivnějším výkladem pravděpodobně měli zahrnout i zboží, které se svým užíváním 

rychle zničí (zejména zuživatelné věci), tedy například jednorázově použitelné produkty 

(vlhčené kapesníčky, žiletky). 

Myslím si, že by se do této kategorie tímto výkladem mohly zahrnout například i čisticí 

prostředky do domácnosti či jiné drogistické zboží, a to zejména pro případ, že jej 

spotřebitel již (byť jen částečně) použije. Pokud by jej vrátil netknuté, nelze shledávat 

důvod pro nemožnost jeho vrácení (kdy takové produkty mívají trvanlivost například 

jeden rok).  

Při jeho použití lze však výjimku považovat za odůvodněnou, jelikož by se dle mého 

názoru nedalo uvažovat o odpovědnost za snížení hodnoty zboží dle § 1833 občanského 

zákoníku, resp. by se toto snížení hodnoty rovnalo celé kupní ceně. Jedním z důvodu 

zavedení této výjimky je skutečnost, že s ohledem na to, že zboží podléhá rychlé zkáze, 

nelze toto zboží již znovu prodat, což se uplatní i výše uvedených druhů zboží, kdy i jen 

jedno použití u většiny druhů těchto produktů způsobuje nemožnost jeho doplnění o 

zužitou míru a opětovné uzavření k dalšímu prodeji, nýbrž vyžaduje prakticky celou 

renovaci produktu (vakuové uzavření apod.). 

                                                           
90 V souladu s ustanovením § 1078 odst. 1 občanského zákoníku. 
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4.7.5. Oprava nebo údržba 

Ustanovení § 1837 písm. f) občanského zákoníku hovoří o opravě nebo údržbě provedené 

v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost vyjma následných nevyžádaných oprav a 

dodání nevyžádaných náhradních dílů.  

Tato výjimka může splývat s výjimkou uvedenou pod písmenem a) v § 1837 občanského 

zákoníku o poskytování služeb. Zákonodárce chtěl však pravděpodobně v tomto 

ustanovení zdůraznit a upřesnit podmínky nemožnosti odstoupení od smlouvy s ohledem 

na zvláštní specifikum tohoto druhu poskytovaných služeb – opravy či údržby.  

Zdůraznění lze vnímat v tom, že se má jednat o službu provedenou na žádost spotřebitele 

na místě jím určeném, tedy ne v prostorách podnikatele, nýbrž typicky u spotřebitele 

v domácnosti.  

Tato výjimka upravující nemožnost odstoupit od smlouvy se však neuplatní u nevyžádané 

opravy, údržby či dodání náhradních dílů, což odborná literatura odůvodňuje tímto: 

„Výjimkou jsou případy, kdy se v průběhu úpravy či údržby zjistí potřeba provedení 

jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů. Potřeba 

těchto dalších prací či dílů již může působit překvapivě.“91 Z důvodu možné 

překvapivosti nabídky původně nevyžádaného plnění tak v této situaci již spotřebitel 

bude mít možnost od smlouvy odstoupit. 

4.7.6. Zboží v uzavřeném obalu 

Výklad ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku bývá také častým předmětem 

diskuzí ze strany podnikatelů ohledně toho, jaké produkty do této kategorie spadají a které 

ne. Toto ustanovení stanoví nemožnost odstoupení od smlouvy u zboží dodaného 

v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není 

možné vrátit.  

Typickým mylným výkladem, kterého se podnikatelé dopouštějí, je, že se tato výjimka 

vztahuje také na oblečení, zejména spodní prádlo či plavky. Podnikatelé pak mnohdy 

nechtějí přijmout vrácení tohoto zboží jenom z důvodu, že bylo vyňato spotřebitelem 

z obalu. Takovýto výklad je v rozporu se smyslem tohoto ustanovení, neboť i 

v kamenném obchodě si spotřebitel spodní prádlo či plavky může vyzkoušet. Pokud by 

                                                           
91 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 560 
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vrácené zboží bylo viditelně používané (např. zašpiněné či „seprané“), podnikatel by 

mohl dovodit odpovědnost zákazníka za snížení hodnoty zboží92. 

Výjimka se tak užije opravdu pouze na zboží, kde hygienické důvody při rozbalení zboží 

vylučují možnost opětovného použití. Jako příklad lze uvést jednorázové injekční 

stříkačky či obvazy. 

4.7.7. Zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačový program 

Občanský zákoník v § 1837 písm. h) vylučuje právo na odstoupení od smlouvy, jejímž 

předmětem jsou zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačový program, pokud 

spotřebitel porušil jejich původní obal.  

Z uvedeného plyne, že se bude jednat o produkty na hmotném nosiči (např. kompaktní 

disk, flash disk). Pro digitální obsah dodaný na nehmotném nosiči se použije výjimka 

v ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku.  

Tuto výjimku lze odůvodnit souvislostí s autorským právem93, kdy nemožnost odstoupení 

od smlouvy „brání zneužívání úpravy k ochraně spotřebitele k tomu, aby tato díla byla 

bezúplatně užívána a šířena (spotřebitel po zkopírování díla pro svou osobní potřebu 

odstoupí od smlouvy). Odstoupení od smlouvy vylučuje pouze původní obal (od 

výrobce).“94 Pokud tak například kompaktní disk s hudbou bude zabalen výrobcem do 

přilnavé plastové fólie a následně ještě přebalen prodávajícím do papírové krabice (např. 

pro účely přepravy k zákazníkovi), vyjmutí disku z této papírové krabice neznamená 

znemožnění práva odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Rozhodným okamžikem je až 

porušení obalu zboží od výrobce. 

4.7.8. Dodávka novin, periodik nebo časopisů 

Výjimka z odstoupení od smlouvy uvedená v § 1837 písm. i) spočívá ve specifickém 

charakteru užití zboží, kdy je primární účel koupě zboží spotřebitelem naplněn pouhým 

přečtením, a proto by bylo nepřiměřené, aby spotřebitel mohl od smlouvy odstoupit, 

neboť pouhým vrácení hmotného nosiče plnění (novin, periodik nebo časopisů) 

                                                           
92 V souladu s § 1833 občanského zákoníku. 
93 Zejména v souvislosti s ustanoveními § 12 a § 13 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
94 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 579 



68 
 

nedochází k vrácení poskytnutého plnění, tj. nabytých informací, které nelze podnikateli 

vrátit. 

Výjimka se tedy vztahuje na dodávku novin, periodik nebo časopisů. Ač to v občanském 

zákoníku není výslovně uvedeno, výjimka se pravděpodobně nebude vztahovat na plnění 

ve formě předplatného novin, periodik nebo časopisů, což můžeme dovodit i 

eurokonformním výkladem ve vztahu k článku 16 písm. j) směrnice o právech 

spotřebitelů, který vylučuje uplatnění této výjimky u předplatného na dodávání 

takovýchto publikací. Zde je totiž primárním účelem smlouvy průběžné zasílání 

uvedených tiskovin a samotné přečtení lze v této souvislosti považovat až za sekundární 

prvek. 

4.7.9. Poskytnutí ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času 

Ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku týkající se nemožnosti odstoupení od 

smlouvy v případě ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času za 

podmínky, že jsou tato plnění poskytována v určeném termínu jsem již částečně rozvedla 

v článku 4.6 této práce.  

Pro upřesnění zde dodávám, že podstatnou náležitostí pro tuto výjimku je, aby byl 

konkrétní termín určen ve smlouvě, popř. v průběhu běhu čtrnáctidenní lhůty pro 

odstoupení od smlouvy, kdy do okamžiku určení bude odstoupení od smlouvy možné.  

Předmět plnění, na který se tato výjimka uplatní, zejména využití volného času, je u 

tohoto ustanovení poměrně vágně vymezen. Uvedené pojmy je nutné vykládat extenzivně 

s ohledem charakter poskytovaného plnění, nikoliv pouze na konkrétní smluvní typy. 

Využitím volného času pak můžeme rozumět komentované prohlídky památek, divadelní 

představení, wellness a jiná plnění podobného druhu. 

4.7.10. Smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby 

Ustanovení § 1837 písm. k) občanského zákoníku se vztahuje na veřejné dražby podle 

zákona upravujícího veřejné dražby, kdy od smluv uzavřených prostřednictvím těchto 

veřejných dražeb nelze odstoupit.  

Při definici toho, co je považováno za veřejnou dražbu, nám může pomoci bod 24 

preambule směrnice o právech spotřebitelů, dle které „veřejná dražba je taková dražba, 

které se obchodníci a spotřebitelé účastní osobně nebo je jim dána možnost se jí účastnit 
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osobně. Obchodník nabízí zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím aukčního 

prodeje, který je v některých členských státech zákonem povolen pro prodej zboží nebo 

služeb v rámci veřejného prodeje. Vydražitel je povinen toto zboží nebo služby zakoupit. 

Využití platforem on-line k dražebním účelům, které mají spotřebitelé a obchodníci k 

dispozici, by nemělo být považováno za veřejnou dražbu ve smyslu této směrnice.“ 

Z uvedené definice vyplývá, že tato výjimka z odstoupení od smlouvy se pravděpodobně 

nemá vztahovat na smlouvy uzavírané distančním způsobem (on-line dražby), nýbrž 

pouze na veřejné dražby uzavíraných mimo obchodní prostory podnikatele.  

Pro doplnění uvádím, že ustanovení nevhodně odkazuje na zákon upravující veřejné 

dražby95, což odborná literatura odůvodňuje tím, že: „Veřejnou dražbou podle tohoto 

zákona však není způsob uzavření smlouvy. V případě veřejných dražeb podle tohoto 

zákona tak nejenže nepřichází v úvahu odstoupení od smlouvy, úprava v § 1820 a násl. 

občanského zákoníku se nepoužije, nejde o spotřebitelskou smlouvu.“96 Pravděpodobně 

tak má být v tomto ustanovení občanského zákoníku odkázáno na jiné příslušné 

ustanovení občanského zákoníku upravující zvláštní způsob uzavírání smlouvy – dražbu 

v ustanovení § 1771 občanského zákoníku.  

Nemožnost odstoupit od smlouvy v případě dražeb je zcela v souladu s charakterem 

tohoto způsobu uzavírání smlouvy, neboť základním prvkem uzavírání smlouvy v dražbě 

je rychlost rozhodování při podání nabídky, kterou zpravidla nelze vzít zpět. Možnost 

následně odstoupit od smlouvy by pak byla zcela v rozporu s touto povahou dražby. 

4.7.11. Digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči 

Smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud digitální obsah nebyl dodán na hmotném 

nosiči (hmotným nosičem je např. kompaktní disk, blíže k digitálnímu obsahu v bodu 

3.1.5), se řídí obdobnou úpravou v případě odstoupení od smlouvy, jako smlouvy o 

poskytování služeb. Konkrétně jako smlouvy o poskytování služeb, které byly splněny 

(plně poskytnuty) před odstoupením od smlouvy, jelikož dodáním digitálního obsahu 

zjednodušeně řečeno dochází také ke splnění plnění ze strany podnikatele.  

                                                           
95 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
96 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 580 
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Spotřebitel tedy u smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném 

nosiči, nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku, 

pokud bylo plnění poskytnuto na základě výslovného souhlasu spotřebitele a zároveň 

podnikatel spotřebitele poučil o následné nemožnosti odstoupení od smlouvy.  

Pokud nebyla naplněna některá z uvedených podmínek spotřebitel může odstoupit od 

smlouvy a nenese žádné náklady v souladu s § 1836 písm. b) občanského zákoníku.  

Jako příklad si dovolím uvést, kdy podnikatel dodá spotřebiteli aktivační klíč ke hře na 

internetovém herním serveru. Tím, že spotřebitel získá aktivační klíč, který na server 

zadá, získá zároveň přístup ke hře a v případě odstoupení od smlouvy by nemohl 

podnikateli vrátit plnění (aktivační klíč již zná). 

V ustanovení § 1836 písm. b) občanského zákoníku je dále uvedeno, že v případě 

odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném 

nosiči, nenese spotřebitel žádné náklady také v případě, kdy od podnikatele neobdrží 

vyhotovení smlouvy. Odborná literatura se k tomuto požadavku uvádí, že: „Je nutné si 

uvědomit, že požadavek předání vyhotovení smlouvy podle § 1836 je stanoven navíc 

oproti úpravě v § 1837 písm. l). Přestože nebylo spotřebiteli předáno vyhotovení smlouvy, 

může se stát, že spotřebitel nese náklady na plnění, když budou naplněny předpoklady pro 

vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle § 1837 písm. l).“97  

Z výše uvedeného plyne, že v případě odstoupení od smlouvy (např. v důsledku 

neposkytnutí souhlasu s dodáním zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy) nenese 

spotřebitel žádné náklady, i když vyhotovení smlouvy řádně obdržel. Naopak však 

s pouhým neposkytnutím smlouvy nespojuje občanský zákoník zákaz požadovat po 

spotřebiteli nést náklady, neboť základním předpokladem použití § 1836 občanského 

zákoníku je dle první věty odstoupení od smlouvy, a to je možné pouze v případě naplnění 

podmínek dle § 1837 odst. l) občanského zákoníku.  

Zároveň občanský zákoník s neposkytnutím vyhotovení smlouvy nespojuje ani možnost 

odstoupení od smlouvy, neboť tato povinnost není uvedena v § 1837 písm. l) občanského 

zákoníku. Je tak otázkou, z jakého důvodu zákonodárce vložil do ustanovení § 1836 

                                                           
97 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 573 
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písm. b) občanského zákoníku povinnost předat spotřebiteli vyhotovení smlouvy, která 

plyne již z § 1822 odst. 2 občanského zákoníku.  
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5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

V této kapitole se zaměřím na jeden druh občanskoprávní odpovědnosti, kterým je 

odpovědnost za vady. Odpovědnost za vady je příznačná tím, že původní povinnost 

odpovědné osoby se v důsledku jejího porušení přemění na jinou povinnost. V případě 

tématu této práce jde o povinnost podnikatele poskytnout spotřebiteli právním předpisem 

vymezené plnění v případě, že původní plnění nebylo poskytnuto řádně, a s tím 

související práva spotřebitele, která v důsledku vadného plnění mají. I spotřebitelé však 

při uplatňování práv z vadného plnění mají určité povinnosti, jimiž je úspěšné uplatnění 

takového práva podmíněno. Pro úplnost uvádím, že charakter této odpovědnosti 

podnikatele není vázán na zavinění, kdy „pro právní důsledky také není zásadně 

podstatné, jaký je kauzální původ vzniku vady. Koncepce povinnosti plnit bez vad je 

objektivní.“98 

Níže se zabývám jednotlivými aspekty tohoto druhu občanskoprávní odpovědnosti 

v rámci spotřebitelských smluv. Vzhledem ke specifické právní úpravě práv z vadného 

plnění u spotřebitelské kupní smlouvy se budu věnovat tomuto smluvnímu typu separátně 

a podrobněji, jelikož se jedná v rámci spotřebitelských smluv uzavíraných distančním 

způsobem asi o nejčastěji uzavíraný smluvní typ. Některé ostatní smluvní typy (zejména 

smlouvy o poskytování služeb) pak rozvedu následně, stručněji.  

 

5.1. Vztah speciální a obecné právní úpravy u spotřebitelských 

kupních smluv  

Pokud uzavíráme spotřebitelskou kupní smlouvu, můžeme v občanském zákoníku 

shledat tři různé úpravy práv z vadného plnění. První je nejobecnější úprava uvedená 

v rámci zániku závazků u řádného plnění, tedy v § 1914 a násl. Zvláštní úpravu práv 

z vadného plnění obsahují ustanovení u kupní smlouvy v § 2099 a násl. Nejspeciálnější 

úpravou pak je pododdíl vztahující se na tzv. prodej zboží v obchodě v § 2165, resp. 

§ 2158 a násl., na kterou se zaměřím jako první. 

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě jsou projevem implementace směrnice o 

některých aspektech prodeje spotřebního zboží a použijí se v situaci, kdy prodávajícím je 

                                                           
98 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. ISBN 978-80-7400-535-0. str. 873 
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podnikatel a kupujícím spotřebitel, příp. podnikatel, který věc kupuje mimo rámec své 

podnikatelské činnosti.  

Považuji za důležité zdůraznit, že ač název dotčeného pododdílu obsahuje termín prodej 

zboží „v obchodě“, není tím myšlena pouze kamenná prodejna prodejce, nýbrž to 

vyjadřuje jádro činnosti prodejce – obchodování se zbožím. „Způsob distribuce je přitom 

irelevantní, může se tak jednat i o kupní smlouvy uzavřené v rámci aukce (včetně 

internetové aukce) nebo kupní smlouvy uzavřené na dálku.“99 Ustanovení tohoto 

pododdílu se tedy použijí i pro tematické zaměření této práce – spotřebitelské smlouvy 

uzavírané distančním způsobem. 

Zmiňovaný pododdíl je tedy lex specialis k úpravě práv z vadného plnění u kupní 

smlouvy, stejně jako k obecné úpravě u zániku závazků v občanském zákoníku. Podle 

pravidla lex specialis derogat legi generali se obecná úprava použije jen tam, kde speciální 

norma tuto oblast sama neupravuje. Při důkladném studiu speciálních ustanovení v této 

oblasti jsem však došla k závěru, že obecná úprava bude za určitých podmínek také 

použitelná, a to v případě, kdy speciální úprava institut sice upravuje, ale neupravuje jej 

v celé jeho komplexnosti.  

Jako příklad si dovolím uvést úpravu toho, co je považováno za vadné plnění. Ustanovení 

§ 2161 odst. 1 občanského zákoníku vymezuje jednotlivé případy vadného plnění (resp. 

opačně stanoví, co se rozumí řádným plněním, jak je blíže přiblíženo v článku 5.2 této 

diplomové práce). Toto ustanovení však neupravuje situaci, kdy má předmět plnění 

právní vadu (např. pokud je věc zatížena právy třetích osob a kupující tuto skutečnost 

nevěděl či nemohl vědět), na což pamatuje v obecné úpravě ustanovení § 1920 odst. 1 

občanského zákoníku. Nepochybně se však i u spotřebitelských kupních smluv bude za 

vadné plnění považovat právě i prodej věci, která má právní vady.  

Vedle logického výkladu lze ve prospěch této myšlenky použít i argument, že předmětem 

speciální úpravy je ochrana slabší strany – spotřebitele, a tak tento širší výklad ve 

prospěch spotřebitele nebude považován za nežádoucí. Tento náhled na uvedenou 

                                                           
99 TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku: 
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 385 
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problematiku jsem shledala i v odborné literatuře100 či jej lze dovodit i z důvodové zprávy 

občanského zákoníku101. 

Níže u rozboru práv z vadného plnění u spotřebitelských kupních smluv provádím 

komplexní analýzu, kdy mimo striktně speciální úpravy dávám prostor i obecnější úpravě 

v případech, kdy taková úprava ve speciálních ustanoveních není vyčerpávající, a proto 

je žádoucí aplikovat také obecnou úpravu směřující ve prospěch spotřebitele. 

 

5.2. Vadné plnění u spotřebitelské kupní smlouvy  

Aby byl účel smlouvy naplněn, je žádoucí, aby osoba povinná plnit (dlužník), plnila řádně 

a včas. Řádným plněním podle obecné úpravy zániku závazků v občanském zákoníku 

rozumíme plnění „bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými, tak, aby bylo možné 

použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.“102 

Pokud je plněno vadně, je osoba povinná plnit za vady odpovědná a druhé straně (jíž je 

plněno vadně) vznikají práva z vadného plnění. 

U spotřebitelských kupních smluv je řádné plnění jako tzv. jakost při převzetí upravena 

v ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Podle něj odpovídá prodávající kupujícímu 

spotřebiteli, že předmět koupě při převzetí: 

• má stranami ujednané vlastnosti a pokud k ujednání nedošlo, tak vlastnosti, které 

prodávající popisuje (např. na etiketě výrobku) nebo které kupující mohl očekávat 

vzhledem k povaze zboží a jeho reklamě; 

• se hodí k prodávajícím uváděnému účelu, nebo k účelu, ke kterému se věc 

obvykle používá (toto ustanovení má praktický dopad například pro prodej obuvi, 

kdy by prodávající měl v tabulce přikládané k obuvi zaškrtnout účel jejího užití – 

volnočasová obuv, vysoce módní obuv apod.; při neuvedení této skutečnosti by 

dle mého názoru měl kupující mít možnost úspěšně uplatnit práva z vadného 

plnění, i když obuv neužíval k přesně výrobcem stanovenému účelu); 

                                                           
100 Např. TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském 
zákoníku: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 383 
101 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. II. Zvláštní část, k § 2158 až 2174 [online]. [cit. 2018-02-04]. 
In: beck-online [právní informační systém] 
102 Ustanovení § 1914 odst. 1 občanského zákoníku 
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• odpovídá ujednané jakosti nebo ujednanému provedení – občanský zákoník zde 

uvádí soulad se smluveným vzorkem nebo předlohou; 

• je v odpovídajícím množství, míře (např. délka, šířka, objem) či hmotnosti, 

přičemž povinnost pod tímto bodem vyplývá i z § 3 odst. 1 písm. a) zákona o 

ochraně spotřebitele, který ji navíc doplňuje tak, že prodávající podnikatel má 

umožnit spotřebiteli překontrolovat správnost množství, míry a hmotnosti zboží; 

• vyhovuje požadavkům právních předpisů, kdy toto ustanovení míří 

nejpravděpodobněji na zvláštní právní předpisy, nejspíše na ty upravující 

technické a bezpečnostní prvky zboží, např. zákon o technických požadavcích na 

výrobky. 

Pokud i jen některý z výše uvedených bodů není naplněn, jedná se ze strany prodávajícího 

podnikatele o vadné plnění. O vadné plnění se však bude jednat i tehdy, když nebudou 

naplněny následující požadavky dle úpravy u kupní smlouvy: 

• zboží odpovídá ujednané jakosti a provedení a nejsou-li ujednány, pak podle účelu 

vyplývajícího ze smlouvy či účelu obvyklého (toto je jen rozšíření ustanovení o 

jakosti uvedeném výše ve speciální úpravě, která váže stanovení jakosti a 

provedení pouze prostřednictvím smluveného vzorku nebo předlohy)103; 

• plnění té konkrétní věci (zboží), která je předmětem koupě (kdy za vadné plnění 

se považuje také dodání jiného zboží, než bylo spotřebitelem koupeno)104; 

• správnost dokladů nutných pro užívání výrobku (např. návod v českém jazyce 

musí být aktuální a srozumitelný)105. 

Obecná úprava vadného plnění u zániku závazků, konkrétně v ustanovení § 1916 odst. 1 

v občanském zákoníku již pouze doplňuje na začátku této kapitoly zmíněnou formulaci 

řádného plnění (dle § 1914 občanského zákoníku). Pro úplnost tedy lze uvést, že 

prodávající, aby plnil řádně, musí zákazníka spotřebitele před koupí upozornit na 

případné vady věci, na nevhodnost věci k určitému užívání a samozřejmě nesmí 

neoprávněně prodat jako svoji cizí věc, neboť v takovémto případě se jedná o již výše 

uvedenou právní vadu věci. 

                                                           
103 Dle ustanovení § 2095 občanského zákoníku 
104 Dle ustanovení § 2099 odst. 1 občanského zákoníku 
105 Dle ustanovení § 2099 odst. 1 občanského zákoníku 
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S vymezením vadného plnění je rovněž spojena otázka omezení odpovědnosti za vady 

podnikatelem. Podle § 1814 písm. a) občanského zákoníku jsou zakázána ujednání, která 

vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění, což je ještě zdůrazněno 

v ustanovení § 2174 občanského zákoníku, podle nějž se k takovým ujednáním nepřihlíží. 

Takovýmto ustanovením v rámci vymezení vadného plnění může být například ujednání 

či prohlášení prodávajícího, že se nebude jednat o vadu, pokud zboží nebude vyhovovat 

příslušnému zvláštnímu předpisu upravujícího požadavek na daný výrobek. 

Mám však za to, že takovýmto zakázaným ujednáním není, pokud v odůvodněných 

případech dojde k vymezení toho, co nelze považovat za vadu, zejména prostřednictvím 

upřesnění vlastností zboží s ohledem na prezentaci tohoto zboží v rámci nabídky 

prodávajícího podnikatele. Zde narážím na distanční uzavírání spotřebitelských smluv 

prostřednictvím internetového obchodu, kdy dle mého názoru nebude považováno za 

rozpor s uvedenými zákonnými ustanoveními, když podnikatel se spotřebitelem sjedná, 

že: „Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na 

elektronických zobrazovacích zařízeních.“  

V takovémto případě se nejedná o omezení práv spotřebitele, ale naopak o vhodné 

upřesnění toho, jaké vlastnosti zboží jsou prodejcem deklarovány a co nelze považovat 

za nenaplnění těchto vlastností zboží, tj. za vady zboží. Navíc právě proto, že v rámci 

uzavírání smlouvy distančním způsobem se předpokládá, že v určitých situacích může 

zboží vypadat v rámci jeho prezentace jinak než ve skutečnosti, je spotřebiteli dáno právo 

na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dní, jak bylo již blíže 

popsáno v kapitole 4 této diplomové práce. 

 

5.3. Lhůta k uplatnění vad nebo záruční doba u spotřebitelské 

kupní smlouvy  

Velmi diskutovanou otázkou na počátku účinnosti nového občanského zákoníku byla 

problematika lhůty k uplatnění vad a záruční doby u spotřebitelských kupních smluv. 

Záruční doba je pouze jedním z dílčích témat této diplomové práce, a tak si dovolím ji 

uvést pouze stručněji a zdůraznit hlavní zmiňované argumenty od odborné právní 

veřejnosti. 
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Záruku, tedy odpovědnost prodávajícího za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží 

kupujícím spotřebitelem, můžeme dělit na zákonnou a smluvní. Zárukou prodejce 

deklaruje, že si zboží po dobu trvání záruční doby zachová své obvyklé vlastnosti nebo 

bude způsobilé k použití pro jeho obvyklý účel106. Směrnice o některých aspektech 

prodeje spotřebního zboží, kterou implementuje občanský zákoník v ustanoveních 

pododdílu o prodeji zboží v obchodě, zmiňuje záruku pouze jako smluvní. Kupující 

spotřebitel má tak práva ze záruky pouze v případě, že si ji s prodávajícím ujedná. Tato 

skutečnost vyplývá zejména z čl. 1 odst. 2 písm. e) nebo z čl. 6 zmiňované směrnice, kdy 

je záruka poskytována zejména prostřednictvím záručního listu či reklamy prodávajícího.  

Zákonná záruka prodávajícího daná touto směrnicí není a prodávající dle této směrnice 

odpovídá kupujícímu pouze za vady, které mělo zboží již k okamžiku předání předmětu 

plnění, nebude-li sjednána záruka smluvní. Nutno dodat, že dle této směrnice však 

kupující může ve lhůtě k uplatnění vad vytknout stále vady, které na zboží byly 

k okamžiku převzetí, ale projevily se až později, a to dva roky od dodání zboží107. 

Před účinností nového občanského zákoníku byla národní úprava záruky taková, že 

kupující spotřebitelé měli dvouletou záruku na zboží vyplývající ze zákona. Aktuální 

zákonné znění ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku zní: „Kupující je oprávněn 

uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců 

od převzetí.“ Díky tomuto nejasnému znění vznikly mnohé spekulace, zda toto 

ustanovení zachovává kontinuitu se starou právní úpravou a ponechává dvouletou 

zákonnou záruku, anebo zda následuje znění směrnice o některých aspektech prodeje 

spotřebního zboží (která však byla již starou právní úpravou implementována) a toto 

ustanovení pouze stanoví lhůtu, ve které je nutné uplatnit vady, které mělo zboží již při 

jeho převzetí. 

Argumenty pro zákonnou záruku, které jsou v odborné literatuře108, jsou zejména 

následující. Jazykový výklad slova „vyskytne“ v ustanovení § 2165 odst. 1 občanského 

zákoníku, dle kterého vyplývá, že se práva týkají vad, které se objeví na zboží v průběhu 

dvou let. Nejde tedy jen o vady k okamžiku převzetí zboží, ale i ty, které se objeví později, 

                                                           
106 Dle ustanovení § 2113 občanského zákoníku. 
107 V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží. 
108 Např.: HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8. str. 158; 
Dále také: TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském 
zákoníku: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 412; 
Nebo: ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue 11-12/2012, s. 324 
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tj. vady, které zboží při převzetí nemá, ale postupem času bude mít a tyto vady se 

vyskytnou v záruční době. Odůvodnění lze nalézt i v historickém výkladu, kdy je 

dvouletá záruka výrazem právní kontinuity a kdy by pravděpodobně, pokud by k tak 

zásadní změně zrušení dvouleté záruky mělo dojít, byla tato skutečnost výrazně 

reflektována, např. v důvodové zprávě k občanskému zákoníku, která naopak svým 

zněním přizvukuje kontinuitě, když říká: „Osnova zachovává s určitými stylistickými 

a systematickými úpravami zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě.“109 

Argumenty pro zrušení zákonné záruky novým občanským zákoníkem jsou v odborné 

literatuře110 o něco méně četné. Staví na souladu se zněním směrnice o některých 

aspektech prodeje spotřebního zboží, nebo dále na tom, že termín v ustanovení § 2165 

odst. 1 občanského zákoníku „vyskytne“ není dostatečným důkazem toho, že se má jednat 

o záruku (argument, že tento termín předznamenává vznik nové vady v průběhu záruční 

doby namísto pouhého projevu vady již existující, považuje za slabý). Dalším 

argumentem je, že v daném ustanovení není nijak zmíněn termín „záruka“, což také 

napovídá tomu, že se nejedná jednoznačně o stanovení dvouleté záruky, což je v souladu 

s eurokonformním výkladem dle výše uvedené směrnice. 

Dále lze v aplikaci určitých institutů stanovených v občanském zákoníku nalézt 

nejasnosti, které mohou přispívat názoru, že v občanském zákoníku neměla být upravena 

zákonná záruka. Konkrétně můžeme tuto aplikační nejasnost nalézt v ustanovení § 2161 

odst. 2 občanského zákoníku, které zní: „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od 

převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ Význam tohoto ustanovení 

spočívá v obrácení důkazního břemena, a to za použití vyvratitelné domněnky, že pokud 

kupující spotřebitel uplatní práva z vadného plnění v průběhu šesti měsíců od převzetí 

zboží, nemusí prokazovat, že věc byla vadná již při jejím převzetí. Naopak tak prodávající 

podnikatel musí prokazovat, že věc vadná není, resp. že vadná nebyla při převzetí věci 

kupujícím spotřebitelem.  

Argumentem a contrario k uvedenému ustanovení docházíme k závěru, že od sedmého 

měsíce by měl prokazovat kupující spotřebitel, že vada existovala již při převzetí. 

Zmiňované ustanovení v předchozím odstavci by dávalo smysl v případě, pokud by 

                                                           
109 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. II. Zvláštní část, k § 2158 až 2174 [online]. [cit. 2018-02-09]. 
In: beck-online [právní informační systém] 
110 Např.: LIŠKUTÍN, Tomáš. Otazníky nad zákonnou zárukou při prodeji zboží v obchodě od ledna 2014. 
Právní rozhledy 5/2014, s. 160 
Nebo: UHLÍŘ, David. První zkušenosti s novým občanským zákoníkem. Bulletin advokacie 7-8/2014, s. 34 
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dvouletá lhůta sloužila pouze jako lhůta k uplatnění vady, která existovala při převzetí 

zboží. Zde by tak v prvních šesti měsících musel (ne)existenci vady již při převzetí 

prokazovat prodávající a následně od sedmého do dvacátého čtvrtého měsíce kupující.  

Jak bylo již uvedeno výše, dle převažujícího výkladu však máme dvouletou záruku na 

zboží, není tedy rozhodné, zda vada existovala už při převzetí zboží nebo až později. 

Vzhledem tedy ke (převažujícím výkladem) stanovené dvouleté záruce na vady, které se 

vyskytnou i po převzetí zboží, však již postrádá smysl prokazovat, zda vada existovala či 

nikoliv už k okamžiku převzetí zboží, neboť prodávající díky této záruce odpovídá po 

dobu trvání záruční doby, že si zboží ponechá své vlastnosti nebo bude schopné sloužit 

svému účelu, ať už vada vznikla v jakýkoliv okamžik. 

Ze dvou výše uvedených názorových proudů se osobně přikláním k většinovému, 

převažujícímu názoru, tedy zachování dvouleté záruky, a to především z důvodu 

historického výkladu a zachování kontinuity a úrovně právní ochrany spotřebitelů. 

 

5.4. Práva z vadného plnění u spotřebitelské kupní smlouvy  

Jednotlivá práva z vadného plnění u spotřebitelské kupní smlouvy jsou upravena v  

§ 2169 občanského zákoníku. Jak již bylo uvedeno výše, nelze však opomenout i práva 

z vadného plnění v úpravě práv z vadného plnění u kupní smlouvy v ustanoveních § 2106 

a 2107 občanského zákoníku a také práva z vadného plnění u obecné úpravy zániku 

závazků, konkrétně v ustanovení § 1923 občanského zákoníku. Pro zjednodušení dále 

v této kapitole jednotlivé úpravy rozlišuji následovně: ustanovení § 1923 jako „obecná 

úprava“, ustanovení § 2106 a 2107 jako „úprava kupní smlouvy“ a ustanovení § 2169 

jako „úprava prodeje zboží v obchodě“. 

Níže provádím výčet jednotlivých práv spolu s uvedením podmínek, za jakých je kupující 

spotřebitel má právo uplatnit. V rámci tohoto výčtu zahrnuji všechny tři právní úpravy 

práv z vadného plnění zmíněné v předchozím odstavci, a to s vědomím jejich postupného 

užití dle poměru speciality. 
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5.4.1. Doplnění toho, co chybí 

Jedním ze základních práv je doplnění toho, co chybí, což představuje nápravu 

kvantitativní vady, tedy pro případ, kdy prodávající podnikatel kupujícímu spotřebiteli 

dodá předmět plnění v menším množství, než které bylo sjednáno nebo dodá jinak 

nekompletní zboží. Ač doplnění toho, co chybí, je upraveno pouze v obecné úpravě, 

myslím si, že logickým výkladem lze dojít k závěru, že je prakticky použitelné i pro 

spotřebitelské kupní smlouvy, i když zde není toto právo výslovně zakotveno.  

Prodávající odstraní vadu věci tím, že kupujícímu doplní to, co ve srovnání fakticky 

dodaného plnění a dohodnutého předmětu plnění ve smlouvě, chybí. V praxi se může 

jednat o případ, kdy je předmětem kupní smlouvy sada pěti nožů a prodávající dodá 

kupujícímu pouze čtyři nože. Kupující spotřebitel tak může po prodávajícím požadovat 

dodání pátého (chybějícího) nože. 

5.4.2. Sleva z kupní ceny 

Dalším právem je právo na slevu z kupní ceny. Toto právo na slevu z ceny nalezneme na 

rozdíl od práva na doplnění ve všech třech výše uvedených úpravách v občanském 

zákoníku. Jedná se o právo z vadného plnění, na jehož základě nedochází k nápravě 

samotné vady, kterou věc má. Řešením tedy není náprava předmětu vadného plnění, 

nýbrž jakási „kompenzace“ za vadu, a to právě prostřednictvím poskytnutí slevy z kupní 

ceny.  

Užití tohoto práva z vadného plnění je velmi univerzální, lze jej využít i v případě, kdy 

vadu nelze odstranit nebo nelze dodat nové bezvadné zboží. Univerzální je také z důvodu, 

že výše slevy je variabilní ve vztahu k závažnosti vady (při nepodstatné vadě bude 

poskytnuta malá sleva, při závažné vadě na věci větší sleva).  

Už úprava prodeje zboží v obchodě stanoví, že kupující spotřebitel má právo na slevu 

z kupní ceny v (oproti jiným právům) značném množství situací. Může ji požadovat, 

neuplatní-li jiné právo z vad (konkrétně dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, 

opravu věci, nebo odstoupení od smlouvy), pokud prodávající nemůže dodat novou 

bezvadnou věc, vyměnit součást nebo věc opravit.  

Kupující spotřebitel může uplatnit právo slevy z kupní ceny také v případě, když 

prodávající nezjedná nápravu vady v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy 

spotřebiteli působilo značné obtíže. Přiměřená doba není blíže vymezena, lze tak 
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vycházet ze zákonného znění, kdy podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele je podnikatel povinen vyřídit reklamaci do třiceti dnů od jejího uplatnění. 

Značnými obtíži se myslí situace, kdy by realizace jiného práva z vadného plnění byla 

nepřiměřeně zatěžující, jako příklad lze uvést poškrábané zárubně dveří. Jejich výměna 

by pro spotřebitele znamenala rozbourání části zdi a mnoho dalších komplikací, 

praktičtější tak bude v daném případě poskytnutí slevy z ceny. 

Podle úpravy kupní smlouvy může kupující požadovat přiměřenou slevu, pokud je vadné 

plnění podstatným i nepodstatným porušením smlouvy. U obecné úpravy je hledisko 

odlišné, jsou zde rozlišovány odstranitelné a neodstranitelné vady. Možnost požadovat 

přiměřenou slevu z ceny se však nachází u obou případů. 

Shrnutím uvádím, že vzhledem k výše uvedenému lze při volbě spotřebitele mezi 

jednotlivými právy z vadného plnění právo na slevu z kupní ceny zvolit prakticky vždy. 

Důležitou otázkou pro smluvní strany je stanovení výše slevy z ceny. Zákonná úprava 

uvádí měřítko „přiměřenosti“, které je pro praxi příliš neurčité. Odborná literatura uvádí 

následující vodítko: „Předně je třeba vyjít z tzv. proporční metody, která spočívá v tom, 

že subjektivní ekvivalenční poměr mezi předmětem koupě a koupí v původní smlouvě se 

ponechá v platnosti tím, že hodnota vadné věci a hodnota bezvadné věci se porovná 

a podle této proporce je snížena kupní cena.“111 Výše slevy z ceny by tak měla odpovídat 

tomu, o kolik se vadou snížila hodnota věci. Dle mého názoru bude v praxi výše slevy 

ujednána prostřednictvím dohody mezi kupujícím a prodávajícím a pokud kupující 

spotřebitel nebude s výší slevy souhlasit, zvolí jiné právo z vadného plnění.  

Podle stejného odborného zdroje112 je podmínkou určitosti právního jednání ze strany 

kupujícího (nikoliv spotřebitele, jde o výklad k úpravě kupní smlouvy) při uplatnění slevy 

z ceny určení konkrétní částky požadované slevy. Dle mého názoru bude u spotřebitelů 

považováno za nepřiměřené sankcionování neurčení konkrétní částky zdánlivostí 

takového právního jednání. V případě, že spotřebitel vytkne vadu a uplatní právo na slevu 

z kupní ceny, byť nestanovil její výši, uplatnil své právo z vadného plnění, a v takovémto 

případě by jej následně měl vyzvat prodávající, aby doplnil, v jaké výši slevu z kupní 

ceny uplatňuje. 

                                                           
111 TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku: 
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 176 
112 TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku: 
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 176 
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5.4.3. Dodání nové věci bez vad 

Dalším právem je právo na dodání nové věci bez vad, resp. výměnu zboží, tzn. ze strany 

kupujícího spotřebitele vrácení vadné věci prodávajícímu výměnou za věc novou a 

bezvadnou.  

Podle úpravy prodeje zboží v obchodě lze dodání nové věci bez vad požadovat za 

předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Konkrétní definici toho, 

co je nepřiměřené, v občanském zákoníku nenalezneme.  

Lze však vycházet z čl. 3 odst. 3 směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního 

zboží, který říká, že by požadování výměny věci bylo nepřiměřené, pokud by pro 

prodávajícího znamenalo vznik nákladů, které by ve srovnání s ostatními možnostmi 

zjednání nápravy byly příliš vysoké s ohledem na hodnotu, kterou by zboží mělo bez 

rozporu se smlouvou, s ohledem na význam rozporu se smlouvou a také na značné obtíže, 

které by zjednání nápravy představovalo pro spotřebitele. 

Také lze vycházet z druhé věty ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku, který 

říká, že neúměrné by bylo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud lze vadu odstranit. 

Druhý odstavec uvedeného ustanovení však toto vymezení doplňuje, a to tak, že i když 

lze vadu odstranit, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci, pokud nemůže věc 

řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V souladu 

s rozhodovací soudní praxí a odbornou literaturou „za opětovný výskyt vad je možné dle 

původní judikatury považovat výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou předchozích 

opravách (tzn. již v okamžiku, kdy se vada vyskytne potřetí), za větší počet vad se 

považuje, pokud se naráz vyskytnou tři vady věci.“113 

Podle úpravy kupní smlouvy lze požadovat dodání nové věci bez vad, pokud vadné plnění 

představuje podstatné porušení smlouvy. Obecná úprava právo na výměnu věci výslovně 

nezmiňuje. 

Shrnutím můžeme uvést, že právo na výměnu věci (resp. dodání nové věci bez vad) má 

kupující spotřebitel vždy, ledaže to je neúměrné k povaze vady (v případech, kdy jsou 

zde dostupné jiné, méně nákladné možnosti nápravy), zejména tedy není-li možná 

bezprostřední oprava, nebo se naráz vyskytly alespoň tři vady, nebo se vyskytla další vada 

                                                           
113 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8. str. 167 
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po již dvou předcházejících opravách, a dále také pokud se jedná o podstatné porušení 

smlouvy. 

Pro doplnění je žádoucí uvést také negativní vymezení vycházející z ustanovení § 2171 

občanského zákoníku, podle kterého kupující spotřebitel nemá právo na výměnu zboží, 

pokud bylo zboží prodáno jako použité nebo za nižší cenu a z vad je prodávající zavázán. 

Prodávající nebude zavázán z vad, kvůli kterým byla v rámci prodeje věci nižší cena 

sjednána a z vad, které má použité zboží obvykle s ohledem na míru jeho opotřebení. 

Nemožnost výměny zboží je v tomto případě logická, jelikož prodávající těžko vadnou 

„levnější“ věc nebo opotřebenou věc vymění za věc stejného charakteru. Kupujícímu 

spotřebiteli tak zákon přiznává v tomto případě právo na slevu z ceny. 

5.4.4. Výměna součásti věci 

Právo na výměnu součásti věci je upraveno pouze v úpravě prodeje zboží v obchodě. Jde 

o výměnu pouze některé součásti předmětu plnění, tedy například když v případě prodeje 

dveří bude vadná pouze klika dveří, bude předmětem výměny pouze tato klika, a nikoliv 

celé dveře. 

Výměna součásti věci je zjednodušeně řečeno speciální vůči dodání nové věci bez vad, a 

to v tom smyslu, že toto právo lze uplatnit za stejných podmínek obsažených v úpravě 

prodeje zboží v obchodě, v případě, že je vadná pouze součást zboží. Podmínky uplatnění 

těchto dvou práv z vadného plnění jsou tedy stejné, a to, které z nich může kupující 

spotřebitel zvolit, záleží na rozsahu vadnosti zboží. Je-li vadná pouze součást, lze 

požadovat pouze výměnu součásti, v opačném případě lze požadovat kompletní výměnu 

věci (dodání nové věci bez vad). 

5.4.5. Oprava věci 

Dalším právem z vadného plnění je právo požadovat bezplatné odstranění vady opravou 

věci. Nalezneme jej ve všech třech výše uvedených úpravách. Dle úpravy prodeje zboží 

v obchodě má kupující spotřebitel právo na opravu věci v případě, kdy požadovat 

odstoupení od smlouvy nebo dodání nové věci bez vad by bylo neúměrné, zejména je-li 

možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu. 
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Úprava kupní smlouvy pak dále stanoví, že kupující má právo na opravu při porušení 

smlouvy jak podstatným, tak i nepodstatným způsobem, a obecná úprava toto doplňuje, 

že právo na opravu je dáno, pokud je vada odstranitelná.  

Z výše uvedeného docházím k závěru, že právo na opravu lze požadovat vždy, pokud je 

zboží fakticky možné opravit. 

5.4.6. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je posledním uváděným právem z vadného plnění u 

spotřebitelských kupních smluv. Je podstatné jej odlišovat od speciálního institutu 

odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě u spotřebitelských smluv uzavíraných 

distančním způsobem. V takovém případě jde o speciálně stanovenou možnost zrušení 

závazku navázanou na specifický způsob uzavření takového závazku. V této kapitole 

naopak jde o právo kupujícího spotřebitele pro případ, že prodávající podnikatel poskytne 

vadné plnění, resp. vadnou věc. 

Odstoupení od smlouvy, tedy zrušení závazku ex tunc, jehož následkem je vrácení 

vadného zboží prodávajícímu výměnou za obdržení uhrazené kupní ceny, je pro 

prodávající nejzávažnější „sankcí“ za vadné plnění, a proto je lze požadovat pouze 

v některých, zákonem vymezených případech. 

Podle úpravy prodeje zboží v obchodě může kupující spotřebitel požadovat právo 

odstoupit od smlouvy, pokud prodávající podnikatel není schopen provést opravu věci, 

zejména tedy tehdy, není-li vada odstranitelná. Právo na odstoupení od smlouvy lze 

uplatnit i tehdy, nemůže-li prodávající podnikatel vadné zboží vyměnit (dodat novou věc 

bez vad). Tato situace může nastat například tehdy, kdy se takové zboží přestalo vyrábět. 

Úprava prodeje zboží v obchodě ještě přiznává právo na odstoupení od smlouvy pro 

případy, kdy se objeví vada na věci opakovaně po předcházejících opravách nebo při 

větším počtu vad. K tomuto uvádím bližší vysvětlení v bodu 5.4.3. 

Úprava kupní smlouvy uvádí, že kupující má právo na odstoupení od smlouvy, pokud je 

vadné plnění podstatným porušením smlouvy. Podstatným porušením smlouvy mimo 

situace upravené výše v úpravě prodeje zboží v obchodě může být v praxi například 

dodání otvíráku na konzervy, který je natolik tupý, že jej nelze pro primární účel otevírání 

konzerv vůbec použít (nelze s ním konzervu otevřít). Kupující, byl-li by si předem této 

skutečnosti vědom, by takový otvírák jistě nezakoupil. 
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V úpravě kupní smlouvy je ještě doplněna další „sekundární sankce“ pro prodávajícího 

pro případ, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě (tou se rozumí u spotřebitelských 

kupních smluv zákonná třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace114) nebo pokud 

prodávající kupujícímu oznámí, že vadu neodstraní (vůbec se tedy o odstranění vady 

nepokusí). Touto „sankcí“ je právě právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Právo 

spotřebitele na odstoupení od smlouvy při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace lze 

dovodit také z poslední věty ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. 

Obecná úprava už jen duplicitně stanoví, že právo na odstoupení od smlouvy vzniká, 

pokud je vada neodstranitelná. 

Dovoluji si shrnout, že kupující spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy, pokud 

vadné plnění zakládá podstatné porušení smlouvy, prodávající není schopen odstranit 

vadu, pro kterou kupující věc nemůže řádně užívat, nebo není schopen takové zboží 

vyměnit, dále pokud kupující spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt 

vady po opravě či se na zboží vyskytne větší počet vad a v neposlední řadě také pokud 

prodávající nedodrží třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace, resp. nezjedná nápravu 

vadného plnění. 

5.4.7. Omezení práv z vadného plnění – dodání nové věci bez vad a odstoupení od 

smlouvy 

Kupující spotřebitel může uplatnit výše rozepsaná práva z vadného plnění, ne však 

neomezeně. Omezení platí ve vztahu ke dvěma právům z vadného plnění, a to ve vztahu 

k odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vad, přičemž tato omezení vyplývají 

z úpravy práv z vadného plnění u kupní smlouvy, konkrétně z ustanovení  

§ 2110 občanského zákoníku. Podle něj je podmínkou pro možnost požadovat odstoupení 

od smlouvy nebo dodání nové věci vrácení věci kupujícím prodávajícímu v tom stavu, 

v jakém ji kupující od prodávajícího obdržel. 

Stanovení omezení k těmto dvěma právům je logické, jelikož pro jejich realizaci je 

předpokladem vrácení věci prodávajícímu. Prodávající pak následně může dodat novou, 

bezvadnou věc nebo vrátit kupujícímu peníze. Ustanovení zmiňuje vrácení věci „ve stavu, 

v jakém ji obdržel“. Jelikož se ustanovení nachází v obecné úpravě práv z vadného plnění 

                                                           
114 Uvedená v § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. 



86 
 

u kupní smlouvy, znění vychází z předpokladu, že vada existovala již při převzetí (není 

zde upravena zákonná záruka).  

Dle mého názoru se však toto omezení uplatní obdobně i pro případ spotřebitelských 

kupních smluv u zákonné záruky, tedy vyskytne-li se vada v průběhu dvouleté zákonné 

záruční doby. V případě, že se tak u zboží vyskytne vada, kterou věc neměla při převzetí, 

a věc je možné vrátit v původním stavu, je nutné v rámci uplatnění práva ze záruky, aby 

kupující vrátil věc ve stavu, v jakém ji obdržel. Samozřejmě v rámci zákonné záruky 

v délce čtyřiadvaceti měsíců může nastat situace, že v určitých případech po 

dlouhodobějším užívání nebude možné vrátit věc ve stavu, v jakém ji kupující obdržel, a 

v takovémto případě se pak uplatní jedna z níže uvedených výjimek z povinnosti vrátit 

věc v původním stavu. 

Z povinnosti kupujícího vrátit věc ve stavu, v jakém ji obdržel, jsou vymezeny tyto dále 

uvedené výjimky. První výjimkou je případ, kdy došlo ke změně stavu v důsledku 

prohlídky za účelem zjištění vady věci. Jedná se zejména o případy, kdy je potřeba věc 

vyjmout z balení, aby vůbec mohla být používána, resp. aby mohla být zjištěna vada. Jako 

příklad lze uvést kompot v konzervě. Kupující konzervu otevře a následně zjistí, že 

kompot je zkažený, a tak uplatní práva z vadného plnění u prodávajícího, konzervu mu 

však již nemůže být schopen předat v původním stavu, v jakém ji obdržel (již je otevřená). 

Druhá výjimka je použití věci ještě před objevením vady. Předpokladem pro objevení 

vady je zpravidla používání zakoupené věci. Jestliže se věc změní či poškodí používáním 

a tato změna nebo poškození pramení ve vadě věci, nemůže kupující logicky věc vrátit 

prodávajícímu v původním, nezměněném stavu. Odborná literatura jako příklad uvádí, že 

„nefunkčnost integrované vypalovací mechaniky v počítači nelze poznat jinak než 

zprovozněním počítače a vyzkoušením zápisu dat prostřednictvím mechaniky na disk“115. 

Třetí výjimka je formulována poměrně složitě, když se pravidlo neuplatní, pokud kupující 

nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo 

opomenutím, tedy jinými slovy – pokud to kupující nezpůsobil sám. Příkladem může být 

vyšší moc, tedy třeba poškození věci při bouřce, pokud tomu kupující nemohl zabránit. 

Čtvrtá, poslední výjimka sestává z několika případů – pokud kupující věc prodal ještě 

před objevením vady (věc tedy nemůže vrátit prodávajícímu vůbec), spotřeboval ji, nebo 

                                                           
115 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8. str. 78 
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pozměnil při obvyklém použití. Pokud se tak stalo pouze částečně, vydá kupující 

prodávajícímu to, co lze (to, co zbylo) a dá prodávajícímu náhradu do výše svého 

prospěchu z použití věci takovým způsobem. 

Odborná literatura uvádí, že pokud „kupující pro vadu věci odstoupí od smlouvy a věc již 

neexistuje, může požadovat jen to, oč se kupující použitím věci obohatil, nikoliv plnou 

náhradu ceny věci. Naopak v případě, že věc je již zničena a kupujícímu vzniklo 

obohacení v rozsahu převyšujícím původní kupní cenu, může prodávající požadovat 

náhradu za obohacení maximálně do hodnoty ceny věci, za kterou ji kupujícímu 

prodal.“116 

5.4.8. Kdy se práva z vadného plnění neuplatní 

Za určitých podmínek se práva z vadného plnění neuplatní. Tyto podmínky lze rozčlenit 

do dvou skupin. První zahrnuje situace, kdy práva z vadného plnění kupujícímu 

spotřebiteli vůbec nenáleží, přičemž nemožnost uplatnění práv z vadného plnění se 

vztahuje k subjektu. Druhá skupina představuje výčet situací, na které se záruka a nároky 

z odpovědnosti nevztahují, kdy nemožnost uplatnění práv z vadného plnění se vztahuje k 

objektu – předmětu plnění. 

První skupina, tedy situace, kdy práva z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, 

je upravena v ustanovení § 2170 občanského zákoníku. Váže se na subjekt, kupujícího 

spotřebitele, a to, když o vadě věci věděl už před jejím převzetím, dle odborné literatury 

půjde o „zřejmé nedostatky, jež věc vykazuje a kterých si tak říkajíc nelze nevšimnout, 

tedy na flagrantní porušení smlouvy“117.  

Dále kupující spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Tímto 

ustanovením prodávající odůvodňují mnoho odmítnutých reklamací. Toto ustanovení 

sice opravdu odkazuje na vadu způsobenou kupujícím spotřebitelem (např. nedodržení 

návodu při zacházení se zbožím), nelze jej však využít neomezeně. Typicky nepřiměřené 

je zamítnutí reklamace kupujícímu v případě vady software u notebooku způsobenou 

aktualizací software s tím, že si vadu kupující způsobil sám aktualizací software (ač tato 

aktualizace byla na notebooku kupujícímu doporučována a nabízena).  

                                                           
116 HULMÁK, Milan a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. ISBN 978-80-7400-287-8. str. 78 
117 TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra Joanna, BALARIN, Jan. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku: 
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 503 s. ISBN 978-807-4005-213. str. 429 
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Dále kupujícímu spotřebiteli nemůžou být práva z vadného plnění přiznána (ač to 

výslovně z úpravy práv z vadného plnění u spotřebitelské kupní smlouvy neplyne), 

uplynula-li lhůta k uplatnění vad, resp. záruční doba, tedy pokud kupující spotřebitel 

uplatní své právo opožděně. 

Druhá skupina vážící se k objektu, předmětu plnění, je upravena v ustanovení § 2167 

občanského zákoníku. Podle něj se záruka a nároky z odpovědnosti za vady nevztahuje 

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, např. obnošení obuvi, nebo 

snížení kapacity baterií. Dále není vadou u věci prodávané za nižší cenu vada, pro kterou 

byla nižší cena sjednána (např. kabát, kterému chyběl jeden knoflík a byl proto nakoupen 

levněji, nelze reklamovat právě pro tento chybějící knoflík), u použité věci vada 

odpovídající míře poškození nebo opotřebení, kterou věc měla již při převzetí (např. 

zakoupené „seprané triko z druhé ruky“ nelze reklamovat pro jeho „sepranost“) a nakonec 

vyplývá-li to z povahy věci. Toto ustanovení míří zejména na případy, kdy zboží ze své 

povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby, např. potraviny nebo květiny, 

kdy přirozená změna vlastností tohoto zboží nemůže být považována za vadu. 

 

5.5. Vadné plnění u dalších spotřebitelských smluv  

Práva z vadného plnění u spotřebitelských kupních smluv jsou poměrně podrobně 

rozepsána. U dalších typů spotřebitelských smluv už tomu tak ale není, a tak musíme 

vycházet buď z obecné úpravy u zániku závazků v občanském zákoníku, příp. z úpravy u 

daného smluvního typu, která však zpravidla nezohledňuje, zda jsou smluvními stranami 

podnikatel a spotřebitel. 

Často distančně uzavíranou smlouvou mezi podnikateli a spotřebiteli bývá smlouva, 

jejímž předmětem je poskytování služeb. Jelikož se jedná převážně o tzv. 

nepojmenovanou smlouvu, tedy zákonem zvlášť neupravený smluvní typ118, musíme 

vycházet při stanovení toho, co se považuje za vadné plnění, z obecné úpravy zániku 

závazků v občanském zákoníku. Řádným poskytnutím služby tak bude dle § 1914 odst. 1 

občanského zákoníku, jestliže služba bude obsahovat ujednané nebo obvyklé vlastnosti, 

tak aby ji šlo využít v souladu se smlouvou a jejím účelem.  

                                                           
118 V souladu s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Naopak služba bude poskytnuta vadně, jestliže nebude naplňovat výše uvedené podmínky 

řádného plnění, a v souladu s § 1916 odst. 1 občanského zákoníku nebude mít služba 

zejména stanovené nebo ujednané vlastnosti. 

Takové ustanovení je však vůči spotřebitelům velmi obecné, a tak dle mého názoru při 

plnění informační povinnosti podnikatele ohledně práv z vadného plnění vůči spotřebiteli 

bude potřeba jej více konkretizovat, a to ve vztahu právě ke konkrétně poskytované 

službě. Jako příklad zvolím podnikatele, který poskytuje zákazníkům masáže 

prostřednictvím internetového portálu. Řádným poskytnutím služby zde bude zejména to, 

že: 

• masáž odpovídá popisu na internetovém portálu, obchodním podmínkám 

podnikatele a případně vzájemné komunikaci stran vztahující se ke smlouvě; 

• masáž je poskytnuta v dohodnutém termínu (i když prodlení není vadný plněním, 

myslím si, že pro účely jednoduchého a srozumitelného informování spotřebitele 

bude vhodnější je zahrnout do výčtu práv spotřebitele z vadného plnění za 

respektování právní úpravy prodlení) a v dohodnutém trvání (toto však již bývá 

zahrnuto v samotném popisu služby dle předcházejícího bodu); 

• masáž je poskytnuta s náležitou odborností a péčí. 

Ještě si dovolím stručně uvést další smluvní typ, a to smlouvu o dílo. V případě smlouvy 

o dílo nalezneme v ustanovení § 2615 občanského zákoníku pouze obecné vymezení, že 

dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Prakticky tak je úplná shoda s obecnou úpravou 

práv z vadného plnění u zániku závazků v občanském zákoníku. Opět bude žádoucí vadné 

plnění v rámci informační povinnosti vůči spotřebiteli lépe konkretizovat. Odborná 

literatura tvrdí, že: „Může se tak jednat o vady kvalitativní i kvantitativní, případně i vady 

obalu, vzhledu, vady právní apod. Rozsah a variace vad jsou zcela neomezené.“119  

 

                                                           
119 ŠTANDERA, Jan. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář § 2586-2635. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2013, 191 s. ISBN 978-80-7400-519-0. str. 109 
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5.6. Práva z vadného plnění a lhůta k  uplatnění vad u dalších 

spotřebitelských smluv  

Při stanovení jednotlivých práv z vadného plnění u dalších spotřebitelských smluv je 

nutné zpravidla vycházet z obecné úpravy zániku závazků v občanském zákoníku s tím, 

že je potřeba je přizpůsobit konkrétně uzavírané smlouvě, resp. zohlednit charakter 

poskytovaného plnění a práva z vadného plnění ve vztahu k němu realizovatelná. 

Ustanovení § 1923 občanského zákoníku poměrně zřetelně a srozumitelně vymezuje 

jednotlivá práva z vadného plnění, a to v návaznosti na to, jestli vada je či není 

odstranitelná. Pokud vada odstranitelná je, má subjekt (v našem případě spotřebitel) právo 

na opravu, doplnění toho, co chybí nebo přiměřenou slevu z ceny. Pokud vada odstranit 

nelze, může spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo odstoupit od smlouvy. 

Jako modelovou situaci uvádím příklad, kdy spotřebitel uzavře smlouvu s podnikatelem, 

jejímž předmětem bude poskytnutí služby úpravy vlasů v kadeřnictví. Pokud kadeřnice 

neposkytne po ostříhání objednané ošetření vlasů vlasovými stylistickými prostředky, má 

spotřebitel právo na bezplatnou nápravu, zejména dodatečným ošetřením vlasů těmito 

prostředky, jako tzv. doplnění toho, co chybí. V případě, že kadeřnice nevyhotoví 

spotřebiteli účes, na jakém se domluvili, a je možná jeho oprava, může spotřebitel 

požadovat také opravu připraveného účesu. Jestliže však kadeřnice ostříhá spotřebitele 

takovým způsobem, že střih nelze opravit a sjednaný účes tak není možné připravit, může 

spotřebitel přistoupit také k odstoupení o smlouvy a požadovat vrácení peněz. Vedle výše 

uvedeného může spotřebitel vždy také požádat o slevu z ceny.  

U smlouvy o dílo se dle ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku užijí obdobně 

práva z vadného plnění upravená v oddílu upravujícím koupi, stejně jako se v případě 

poskytnutí záruky dle ustanovení § 2619 odst. 1 občanského zákoníku obdobně použijí 

ustanovení o záruce u kupní smlouvy. Zároveň je však třeba zohlednit druhou větu 

ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého objednatel (spotřebitel) nemá 

právo požadovat provedení náhradního díla, pokud vadné dílo nelze z jeho povahy vrátit 

nebo předat zhotoviteli (podnikateli). Jednotlivá práva z vadného plnění dle ustanovení o 

kupní smlouvě byla již přiblížena v článku 5.4 této diplomové práce. 

Stejně jako jednotlivá práva z vadného plnění se budou zpravidla řídit obecnou úpravou 

zániku závazků v občanském zákoníku, obdobně tomu bude také u lhůty k uplatnění vad. 

U jiných smluvních typů než u spotřebitelské kupní smlouvy tak zpravidla není stanovena 
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dvouletá zákonná záruka a lze tedy vytknout pouze vady, které měl předmět plnění 

k okamžiku převzetí. V souladu s ustanovením § 1921 odst. 1 občanského zákoníku má 

strana smlouvy, jíž bylo vadně plněno (v našem případě spotřebitel), právo vytknout vadu 

v objektivní lhůtě do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění, v subjektivní bez 

zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu plnění zjistit. 

V případě již dříve zmiňované smlouvy o poskytování služeb – poskytnutí masáže, bude 

spotřebitel muset uplatnit právo z vad přímo v průběhu masáže, resp. nedlouho po ní. 

Neumím si představit mnoho vad, které by mohl zjistit až s větším (několikaměsíčním) 

odstupem. 

V právní úpravě smlouvy o dílo v občanském zákoníku zákonná záruka není stanovena, 

objektivní lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění však, odlišně od obecné úpravy 

zániku závazků, činí dva roky, a to na základě ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

 

5.7. Uplatnění práv z  vadného plnění spotřebitelem  

Aby mohla být realizována odpovědnost podnikatele za vady, musí svá práva z vad 

spotřebitel nejprve uplatnit. Právní úprava uplatnění práv z vadného plnění je téměř 

shodná pro všechny smluvní typy a nachází se v občanském zákoníku a v ustanovení § 19 

zákona o ochraně spotřebitele. 

Spotřebitel může práva z vadného plnění uplatnit v sídle podnikatele, v jakékoliv 

provozovně a v místě podnikání120. Uvedené „místo podnikání“ je pravděpodobně 

pozůstatkem staré právní úpravy, kdy zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, vyčleňoval sídlo podnikající fyzické osoby pojmem „místo 

podnikání“. V současné právní úpravě však toto rozdělení splynulo a již i podnikající 

fyzické osoby mají „sídlo“. Snad by pod pojem „místo podnikání“ mohly být vztáhnuty 

prostory podnikání podnikatele mimo ohlášenou provozovnu121. 

Pro upřesnění dále uvádím, že uplatnění práv z vadného plnění v provozovně je možné 

za předpokladu, že přijetí reklamace je zde, s ohledem na prodávaný sortiment zboží a 

charakter poskytovaných služeb, možné. Pokud by tedy podnikatel spotřebiteli prodal ve 

svém autosalonu automobil a spotřebitel by jej přijel reklamovat podnikateli do jiné 

                                                           
120 V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. 
121 srov. ustanovení § 19 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele 
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provozovny, související s jiným předmětem podnikání (např. do restaurace podnikatele), 

nebude personál v této provozovně povinen reklamaci spotřebitele týkající se automobilu 

přijmout. 

Výjimku z obecného pravidla uvedeného výše pak nalezneme v ustanovení § 2172 

občanského zákoníku v rámci pododdílu o prodeji zboží v obchodě, podle kterého, je-li v 

potvrzení o trvání práv z vadného plnění (zpravidla v záručním listu) uvedena osoba 

určená k opravě, je spotřebitel povinen uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost 

má spotřebitel pak pouze v případě, že se tato osoba určená k opravě nachází na stejném 

místě jako prodávající podnikatel nebo na místě ke spotřebiteli bližším. Nic samozřejmě 

nebrání sjednání odlišného režimu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím 

podnikatelem, pokud bude ve prospěch spotřebitele. 

Žádný právní předpis nestanoví, že by spotřebitel při uplatnění reklamace musel předložit 

nějaký konkrétní doklad o zakoupení zboží či poskytnutí služby, např. daňový doklad. 

Podnikatel si žádný takový požadavek pro uplatnění reklamace nemůže stanovit. Na 

druhou stranu je na spotřebiteli, aby existenci smluvního závazku prokázal, k čemuž však 

může použít i například dodací list. 

Okamžikem uplatnění reklamace je dle stávající praxe, odborné literatury i rozhodovací 

činnosti České obchodní inspekce okamžik, kdy spotřebitel oznámí výskyt vady, a nikoliv 

až okamžik, kdy předmět plnění spotřebitel odevzdá podnikateli. Povinnost odevzdat 

reklamovanou věc tak není podmínkou uplatnění reklamace, jedná se však o skutečnost 

důležitou zejména pro běh lhůty pro vyřízení reklamace. 

Povinnost předat prodejci věc k vyřízení reklamace vyplývá z § 1922 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž by tak měl kupující učinit bez zbytečného odkladu. K odevzdání věci 

však může dojít až několik dnů po uplatnění reklamace, poté co již začala plynout 

zákonná lhůta k vyřízení reklamace (blíže ke lhůtě k vyřízení reklamace v článku 5.8 této 

diplomové práce). Logicky však nelze po podnikateli požadovat, aby provedl 

bezodkladně opravu věci, pokud mu spotřebitel věc odevzdá až poslední den lhůty. 

V praxi se tedy dle mého názoru lhůta pro vyřízení reklamace může přiměřeně prodloužit, 

pokud spotřebitel odevzdá podnikateli věc (např. k opravě) příliš pozdě. Tento názor 

podkládám i odbornou literaturou, podle které „pokud však spotřebitel takovou věc 

nepředloží, pak není možné, aby začala běžet podnikateli lhůta k vyřízení reklamace – jde 
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totiž o objektivní nemožnost posouzení vady, resp. o nedostatek součinnosti spotřebitele 

jako věřitele (§ 1975 obč. zák.)“122. 

Obdobně pak dle mého názoru může dojít k prodloužení lhůty k vyřízení reklamace 

v případě, kdy spotřebitel řádně vytkne vady, čímž dojde k uplatnění reklamace, avšak 

již nezvolí, jakého práva se domáhá. Na tuto situaci pak pamatuje ustanovení § 2106 odst. 

2 občanského zákoníku, které stanoví, že kupující by měl sdělit prodávajícímu, jaké právo 

z vadného plnění zvolil, bez zbytečného odkladu po oznámení vad. Lhůta k vyřízení 

reklamace by pak měla být prodloužena úměrně k tomu, kdy spotřebitel zvolil právo 

z vadného plnění po oznámení vad, podnikatel by však spotřebitele měl na nutnost 

zvolení práva upozornit. 

Ať už se jedná o lhůtu k uplatnění vad či zákonnou záruku v případě spotřebitelské kupní 

smlouvy, spotřebitel je povinen uplatnit práva z vadného plnění v objektivní lhůtě dvaceti 

čtyř měsíců od převzetí zboží u kupní smlouvy, resp. šesti měsíců od převzetí předmětu 

plnění u smlouvy o poskytování služeb či dvou let od předání díla u smlouvy o dílo. 

Subjektivní lhůta k uplatnění vady je však vždy vymezena jako lhůta bez zbytečného 

odkladu po tom, co měl spotřebitel možnost vadu zjistit, v souladu s ustanovením § 1921 

odst. 1 občanského zákoníku (resp. také § 2112 odst. 1 občanského zákoníku). Při 

nedodržení této lhůty nemusí být práva z vadného plnění spotřebiteli soudem v případě 

sporu přiznána. 

 

5.8. Povinnosti podnikatele spojené s  uplatněním práv z vadného 

plnění spotřebitelem  

Když spotřebitel uplatní u podnikatele práva z vad, tedy reklamuje prodané zboží či 

poskytnutou službu, podnikatel je v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o ochraně 

spotřebitele povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo 

uplatnil, což je důležité pro běh lhůty pro vyřízení reklamace, o tom, co je obsahem 

reklamace (označení vadného plnění) a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel 

požaduje, tedy o jaké konkrétní právo z vadného plnění má primárně zájem. 

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je pak podnikatel povinen o 

reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů (do této lhůty 

                                                           
122 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 
364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. str. 182 
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se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému 

posouzení vady). 

Zde je důležité rozlišovat termíny „rozhodnutí“ o uplatněné reklamaci a „vyřízení“ 

reklamace. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí prověření splnění obecných podmínek 

pro možnost uplatnit práva z vadného plnění, tedy například zda spotřebitel uplatnil práva 

z vadného plnění ve stanovené lhůtě, nebo jestli bylo plnění skutečně poskytnuto tím 

podnikatelem, u kterého se spotřebitel domáhá práv z vad. Nejde tedy o samotné 

posuzování vad plnění spolu s na to navázaným způsobem jejich řešení. 

Následuje proces vyřízení reklamace podnikatelem, který zahrnuje zhodnocení vad 

plnění, rozhodnutí o způsobu řešení reklamace a vyřešení reklamace, ať už nepřiznáním 

práv z vadného plnění, nebo přiznáním práva z vadného plnění a poskytnutí nápravy vad. 

Vyřídit reklamaci je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta se pak může prodloužit zejména 

v důsledku nepředání předmětu plnění spotřebitelem podnikateli, vysvětlení viz výše 

v předchozí kapitole. 

Prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace smluvním ujednáním je možné, zde však musí 

být podnikatel velmi opatrný. Pouhé stanovení prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace 

v obchodních podmínkách nebude považováno za dostatečné, i když v rámci uzavírání 

smlouvy, například prostřednictvím e-shopu, spotřebitel s obchodními podmínkami 

vyjádří souhlas. Tento striktní pohled lze dovodit z rozhodovací praxe České obchodní 

inspekce rozvedené v odborné literatuře123 a odůvodněné mimo jiné ochranou 

spotřebitele jakožto slabší smluvní strany. 

Výsledkem vyřízení reklamace je buďto zamítnutí reklamace podnikatelem (tj. 

nepřiznání práv z vadného plnění), nebo její kladné vyřízení, které spočívá v přijetí své 

povinnosti z vadného plnění a její realizace, primárně prostřednictvím spotřebitelem 

zvoleného práva z vad. Nemůže-li být z objektivních důvodů spotřebitelem zvolené právo 

z vadného plnění realizováno (např. oprava věci v případě neodstranitelné vady) nebo mu 

takové právo nenáleží (např. odstoupení od smlouvy), měl by podnikatel dle mého názoru 

primárně kontaktovat spotřebitele a nabídnout mu možnost volby jiného, objektivně 

realizovatelného či „náležejícího“ práva. 

                                                           
123 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 
364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. str. 182 
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Po vyřízení reklamace je podnikatel povinen (v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 

zákona o ochraně spotřebitele) spotřebiteli vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení 

reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a délce jejího trvání nebo 

případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Podnikatel musí reklamaci vyřídit bezplatně (opačný postup by mohl být považován za 

nepřiměřené ujednání podle ustanovení § 1814 písm. a) občanského zákoníku) a naopak 

spotřebitel má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace 

podle § 1924 občanského zákoníku. Těmito náklady se rozumí například náklady na 

dopravu vadné věci podnikateli. Spotřebitel toto právo podle uvedeného ustanovení musí 

uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je potřeba vadu vytknout. 
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6. ZÁVĚR 

Závěrem bych ráda shrnula, čemu jsem se v mé práci věnovala a jaký byl výsledek studia 

práv a povinností stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy uzavírané 

distančním způsobem. 

Po vymezení předmětu a obsahové stránky diplomové práce v úvodu jsem se v druhé 

kapitole pokusila o definici základních, klíčových pojmů užívaných v diplomové práci. 

Při zpracování jsem vycházela primárně z legálních definic a z odborné literatury.  

Cílem druhé kapitoly byl nejprve výklad jednotlivých pojmů s přihlédnutím k pohledům 

české a zahraniční odborné veřejnosti na tyto pojmy. Dalším úkolem bylo vymezení 

právních předpisů, kde se tyto pojmy nacházejí a potažmo kde je upravena problematika, 

která je řešena v následujících kapitolách této práce. Po studiu jednotlivých právních 

předpisů a odborné literatury jsem se pokusila vymezit pojmy tak, aby byly zřetelně 

určitelné a oddělitelné od jiných právních pojmů, a to právě pro účely možnosti 

následného hlubšího náhledu do problematiky. 

Považuji za vhodné zdůraznit, že u definice spotřebitele je pro účely vymezení tohoto 

subjektu mimo jiné stěžejní to, že na druhé straně závazku stojí podnikatel. Jinými slovy, 

že osoba není považována za spotřebitele individuálně, bez spojení s další osobou – 

podnikatelem.  

Dále bylo nutné definovat, co je spotřebitelskou smlouvou a smlouvou uzavíranou 

distančním způsobem, kdy je nutno uvést, že se nejedná o samostatné smluvní typy. 

Charakteristika spotřebitelské smlouvy je dána jejími subjekty – spotřebitelem a 

podnikatelem, a charakteristika smlouvy uzavírané distančním způsobem je dána 

způsobem kontraktace. Zákonná ustanovení vztahující se ke spotřebitelským smlouvám 

a smlouvám uzavíraným distančním způsobem se tak využijí na jakékoliv smluvní typy, 

jedná se pouze o speciální úpravu v rámci obecných ustanovení o závazcích. 

Po definici pojmů jsem se zabývala třemi vymezenými tematickými okruhy této 

diplomové práce, a to v rámci práv a povinností stran spotřebitelských smluv se 

zaměřením na smlouvy uzavírané distančním způsobem. Těmito okruhy byly informační 

povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli, dále problematika práv a povinností stran při 

odstoupení od smlouvy spotřebitelem od smlouvy uzavírané distančním způsobem a 

posledním tématem byla práva z vadného plnění. 
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V rámci třetí kapitoly jsem studovala jednotlivé informační povinnosti podnikatelů vůči 

spotřebitelům. Systematicky jsem je vyčlenila na informační povinnosti podle 

občanského zákoníku, zde pak zvlášť pro spotřebitelské smlouvy a pro spotřebitelské 

smlouvy uzavírané distančním způsobem, a podle dalších zákonů s bližším zaměřením 

na informace dle zákona o ochraně spotřebitele. 

Cílem třetí kapitoly byl rozbor jednotlivých informačních povinností a zhodnocení jejich 

aplikovatelnosti a případných problémů užití v rámci praktických příkladů. Návazným 

úkolem pak bylo shrnutí a praktická tvorba výčtu nutně sdělovaných informací pro 

zákazníky v rámci modelového případu internetového obchodu. V rámci této činnosti 

jsem se snažila o maximální stručnost, jednoduchost a srozumitelnost poskytovaných 

informací tak, aby byly „běžným“ lidem co nejpřívětivější, aby neobsahovaly 

nadbytečnou právní terminologii a nebyly zbytečně zdlouhavé. Pro komplexnost řešení 

jsem do výčtu zahrnula již i výsledky studia problematiky odstoupení od smlouvy a práv 

z vadného plnění v následujících kapitolách, jelikož poskytnutí informací o nich jsou také 

součástí informační povinnosti. 

Dospěla jsem k názoru, že množství obligatorně sdělovaných povinností je tak rozsáhlé, 

že v praktickém životě při uzavírání spotřebitelských smluv (distančně) nemůže plnit 

svou primární funkci, a to jasné a srozumitelné informování slabší smluvní strany. Nelze 

opomenout praktickou rovinu, kdy podnikatelé plní svou informační povinnost 

prostřednictvím rozsáhlých a nesrozumitelných obchodních podmínek. Proto je nereálné, 

aby všechny tyto informace spotřebitel při uzavírání smlouvy „vstřebal“, a takové 

obchodní podmínky tak budou spotřebiteli spíše „na obtíž“ a nebude je chtít číst. 

Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala institutu charakteristickému ryze pro spotřebitelské 

smlouvy uzavírané distančním způsobem, a to odstoupení od smlouvy bez udání důvodu 

ve čtrnáctidenní lhůtě. V porovnání s ostatními aspekty spotřebitelských smluv není 

k této oblasti takové množství odborné literatury, a tak jsem se snažila nejprve o 

samostatnou hlubší analýzu jednotlivých prvků tohoto institutu. Jednotlivé články 

kapitoly jsem členila systematicky dle tematických okruhů a spojovala jsem tak tematicky 

právní aspekty uvedené v občanském zákoníku na různých místech, a to zejména ve 

vztahu ke smlouvám o poskytování služeb. Vždy jsem se pokoušela téma rozvádět ve 

vztahu k právům a povinnostem smluvních stran smlouvy, jelikož to je hlavním 

předmětem mé práce. 
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V rámci čtvrté kapitoly jsem rozvedla i praktické problémy, se kterými jsem se v praxi 

setkala a které bývají často předmětem dohadů mezi podnikateli a spotřebiteli při 

odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Proto je součástí této kapitoly i snaha o prezentaci 

jakýchsi mantinelů, které by podnikatelé a spotřebitelé neměli v rámci vzájemného 

jednání překročit, vycházející z dlouhodobého studia této problematiky a rozhodovací 

činnosti dozorových orgánů, zejména České obchodní inspekce. 

Došla jsem zde k tomu, že v rámci plnění práv a povinností při odstoupení od smlouvy je 

potřeba obezřetně zkoumat plynutí lhůt, a to zejména počátek plynutí čtrnáctidenní lhůty 

pro odstoupení od smlouvy. Forma pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dána není, 

může tak být libovolná, avšak aktivně učiněná, přičemž nepřevzetí plnění tento 

požadavek aktivity nenaplňuje.  

Povinností spotřebitele v souvislosti s touto problematikou je pak zejména uplatnění 

práva na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě, prokázání, že plnění obdržel od 

toho konkrétního podnikatele, vrácení plnění podnikateli ve lhůtě čtrnácti dnů od 

odstoupení a případná povinnost nahradit snížení hodnoty zboží. Povinností podnikatele 

pak je nejprve poskytnutí nutně sdělovaných informací o odstoupení od smlouvy a 

následně vrácení peněžních prostředků bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti 

dnů od odstoupení od smlouvy. 

U odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je situace složitější. Zjednodušeně 

shrnuji, že při službě poskytnuté před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nemá 

za splnění určitých předpokladů spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. U déletrvající 

služby pak, opět za splnění určitých podmínek, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, 

ale musí vrátit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění. U některých služeb 

poskytovaných v určeném, již stanoveném termínu, spotřebitel od smlouvy odstoupit 

nemůže. 

Pátá kapitola byla zaměřena na práva a povinnosti stran spotřebitelských smluv v rámci 

práv z vadného plnění, s příklonem k nastínění situací v rámci distančně uzavíraných 

smluv. Zde jsem se primárně věnovala smluvnímu typu kupní smlouvě, kde mým hlavním 

cílem bylo rozčlenit funkce a charakter jednotlivých práv z vadného plnění, kdy je právní 

úprava vymezuje na několika místech, a tak jsem porovnáním a zhodnocením účelu 

vytvářela jednotnou koncepci každého práva spotřebitele z vadného plnění.  
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Došla jsem k závěru, že v případě spotřebitelské kupní smlouvy má kupující spotřebitel 

právo na doplnění toho, co chybí (oproti dohodnutému množství/kompletu) a vždy na 

slevu z kupní ceny. Dále má právo na výměnu zboží nebo vadné součásti zboží, ledaže je 

to nepřiměřené k povaze vady nebo jde o nepodstatné porušení smlouvy, anebo i na 

opravu, pokud lze zboží opravit. V neposlední řadě má kupující spotřebitel právo také na 

odstoupení od smlouvy, ale zde pouze pokud došlo k podstatnému porušení smlouvy, 

prodávající není schopen vadu odstranit nebo zboží vyměnit, vyskytlo se tři a více vad 

současně nebo opakovaná vada po dvou předcházejících opravách, nebo pokud 

prodávající nedodržel lhůtu pro vyřízení reklamace. 

Dále jsem rozebrala i práva z vadného plnění u jiných smluvních typů v rámci 

spotřebitelských smluv, zde se zaměřením na smlouvu o poskytování služeb, která bývá 

po kupní smlouvě jedna z častěji uzavíraných smluv distančním způsobem. 

Nastínila jsem i další související práva a povinnosti při uplatňování práv z vadného 

plnění, a to postupně v rámci procesu uplatňování těchto práv. Opět jsem se tedy pokusila 

sjednotit jednotlivé výseky právní úpravy v ucelený proces. Došla jsem k závěru, že při 

uplatnění práv z vadného plnění má spotřebitel zejména povinnost oznámit výskyt vady 

a právo, kterého se domáhá, a dále předat věc, jež je předmětem reklamace, podnikateli, 

a to ve vymezené lhůtě. 

Podnikatel pak má povinnost vydat spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné 

potvrzení, o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě a vydat o tomto rovněž 

potvrzení. Podnikatel má dále povinnost, pokud spotřebitel takové své právo vůči němu 

uplatní, spotřebiteli uhradit náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění. 

Ráda bych ještě závěrem uvedla osobní rozměr zpracování této práce, kdy jsem v průběhu 

vypracování této práce seznala, jak je problematika spotřebitelských smluv uzavíraných 

distančním způsobem a práva a povinnosti stran z nich vyplývající velmi široká a není 

možné vzhledem k rozsahu práce vyčerpat veškeré aspekty těchto právních poměrů. Práce 

je tedy v některých částech zaměřena cíleně na internetové obchody, což je dáno jednak 

tím, že se v této oblasti nejvíce pohybuji a jednak právě z důvodu, že vzhledem k rozsahu 

práce ani není možné vytvořit ji úplně univerzálně. 

Jsem ráda, že jsem tuto práci mohla zpracovat, jelikož mě donutila se ještě více do 

hloubky zamýšlet nad problematikou spotřebitelských smluv uzavíraných distančním 

způsobem a pociťuji, že mne psaní této práce posunulo i v dalších ohledech, a to v učení 
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se správné formulace myšlenek a systematiky odborného textu, a v neposlední řadě také 

uvědoměním, že text právních předpisů je po obsahové i formální stránce mnohdy třeba 

předat pro praxi pro účely srozumitelnosti smluvním stranám smlouvy (zejména ve 

vztahu ke spotřebitelům) v jiné, jednodušší a lidsky přívětivější formě. 
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE, 

ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE A 3 KLÍČOVÁ SLOVA 

V ČESKÉM JAZYCE 

 

Práva a povinnosti stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy 

uzavírané distančním způsobem 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá právy a povinnostmi stran spotřebitelských smluv, kdy na jedné 

straně stojí spotřebitel a na straně druhé podnikatel. Práce je zaměřena na spotřebitelské 

smlouvy uzavírané distančním způsobem. Podstatou právní úpravy je zde ochrana 

spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, a tak je právními předpisy postavení 

spotřebitele posilováno, u smluv uzavíraných distančním způsobem je tato tendence ještě 

významnější vzhledem k tomu, že distanční charakter uzavírání smluv může ještě více 

znevýhodňovat spotřebitele. 

Práce je rozdělena do třech tematických okruhů, kterým předchází definice pojmů, které 

jsou stěžejní pro zvolené téma práce. Jednotlivými tematickými okruhy práce následně 

jsou: informační povinnosti podnikatelů, odstoupení od smlouvy a práva z vadného 

plnění. 

První okruh se zabývá jednotlivými informačními povinnostmi podnikatele s rozdělením 

na informační povinnosti vyplývající z občanského zákoníku a pak z jiných právních 

předpisů. Ve shrnutí této části je pak jednoduchý výčet povinně sdělovaných informací 

na modelovém případu.  

Druhý okruh je věnován rozboru specifického institutu pro spotřebitelské smlouvy 

uzavírané distančním způsobem, a to odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 

čtrnáctidenní lhůtě.  

Třetí okruh pak vymezuje práva z vadného plnění, a to jednak v rámci spotřebitelských 

kupních smluv a stručněji i u ostatních spotřebitelských smluvních typů. V tomto okruhu 

je vytvořen souhrn situací, kdy lze jednotlivá práva z vadného plnění uplatnit a dále i 

práva a povinnosti smluvních stran v rámci procesu uplatnění práv z vadného plnění.  
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Cílem práce je detailní rozbor práv a povinností smluvních stran ve vztahu k tematickým 

okruhům a jejich navázání na praktické situace, spolu s tím také v rámci některých kapitol 

systematizace jednotlivých práv a povinností do kompaktních celků využitelných v praxi 

v procesu uzavírání smlouvy i v rámci plnění práv a povinností ze smlouvy plynoucích. 

 

Klíčová slova: spotřebitel, spotřebitelská smlouva, smlouva uzavíraná distančním 

způsobem 
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE, 

ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE A 3 KLÍČOVÁ 

SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

Rights and obligations of parties to consumer contracts with a focus on distance 

contracts 

 

Abstract 

This thesis deals with the rights and obligations of parties to consumer contracts, where 

on the one hand is the consumer and the entrepreneur on the other. The thesis focuses on 

consumer distance contracts. The rule of law is protecting the consumer as a weaker party, 

and so the legislation strengthens the consumer's position. This tendency is even more 

significant for distance contracts, given that the distance nature of contracting may further 

disadvantage consumers. 

The thesis is divided into three thematic sections, preceded by definitions of terms that 

are crucial to the chosen topic of the thesis. The individual thematic sections of the tesis 

are subsequently: information obligations of entrepreneurs, withdrawal from the contract 

and rights arising from a defective performance. 

The first part deals with the various information obligations of the entrepreneur with a 

division into the information obligations resulting from the Civil Code and then from 

other legal regulations. The summary of this section is a simple list of mandatory 

information demonstrated on the model case.  

The second part is devoted to analyzing a specific institute for consumer distance 

contracts, namely withdrawal from the contract without giving a reason within a 

fourteen–day period.  

The third part defines the rights arising from defective performance, in the context of 

consumer purchase contracts and more briefly in the context of other consumer contract 

types. This part provides a summary of situations where individual rights arising from 

defective performance can be exercised, as well as the rights and obligations of the parties 

in the process of exercising rights arising from defective performance. 
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The aim of the thesis is to analyze in detail the rights and obligations of the contractual 

parties in relation to thematic sections and their connection to practical situations, 

together with systematization of individual rights and obligations into compact units 

applicable in practice during the process of concluding the contract, and within fulfilling 

the rights and obligations arising from the contract. 

 

Key words: consumer, consumer contract, distance contract 

 

 

 

  


