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Úvod 

Cíl a pojetí publikace 

Pracovní sešit, který právě otevíráte, by se měl stát jedním z metodických nástrojů výkladu tématu 

týkajícího se ochrany spotřebitele ve výuce občanské nauky a základů společenských věd.  

Hlavním cílem této publikace je seznámit především žáky středních škol s jejich právy a povinnostmi 

v nejčastějších situacích, se kterými se mohou již v jejich věku setkat jako spotřebitelé, ať už při 

nakupování na internetu, reklamaci vadného zboží a mnoha dalších. Důraz je v publikaci kladen 

především na oblast týkající se reklamací zboží a služeb, související záruční lhůty, lhůty pro vyřízení 

reklamace, dále na oblast prodeje mimo obvyklé obchodní prostory, internet a související témata. 

Po prostudování by se měli studenti snadněji orientovat ve svých právech, měli by zvládat vyřešit 

běžné spotřebitelské situace, měli by vědět, na co mají nárok a co mohou požadovat v případě různých 

spotřebitelských situací. 

Při tvorbě publikace bylo vycházeno ze situací a příkladů, se kterými se spotřebitelé v České republice 

nejčastěji setkávají. To vše s ohledem na věk cílové skupiny, pro kterou je tato publikace určena 

především. Důraz je v textu kladen na seznámení se s tématem pomocí příkladů a cvičení. V textu jsou 

tak uvedeny příklady, které popisují reálné situace a jejich řešení a studenti si tak mohou vyzkoušet své 

znalosti na příkladech, se kterými se reálně mohou setkat. Součástí každého tématu jsou také 

informace, o která ustanovení se dané téma opírá, zároveň také užitečné odkazy, kde lze nalézt k dané 

problematice podrobnější informace a případnou pomoc.  

Publikace je rozdělena na dvě větší kapitoly: 

a) Reklamace, záruční doba a lhůty  

b) Prodej na internetu a mimo obvyklé prostory k podnikání, odstoupení od smlouvy 

Nejlepší ochranou spotřebitele je prevence a znalost vlastních práv, proto doufáme, že informace, které 

se v této publikaci dozvíte, vám pomohou v různých životních situacích k jejich zdárnému vyřešení.  

Text pracovního sešitu vychází z právního stavu platného k 1. září 2015 a řídí se především občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V některých případech se 

text zmiňuje o stavu platném před 1. 1. 2014, kdy byl v platnosti občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 
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Financování 

Publikaci zpracovala v rámci projektu „Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele“ nezisková 

organizace GLE o.p.s. Projekt „Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele“ trvá od roku 2014 za 

podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, a jeho cílem je poskytování spotřebitelských, poradenských 

a informačních služeb a pomoc při řešení spotřebitelských sporů s důrazem na zvlášť zranitelné osoby 

na trhu. V rámci projektu je pro spotřebitele k dispozici online poradna, telefonická poradna, osobní 

poradna v Kolíně, informační portál pro spotřebitele na webových stránkách www.skolaspotrebitele.cz, 

pracovní sešit pro výuku na středních školách a vzdělávací semináře pro spotřebitele v Středočeském 

kraji. 

 

 

http://www.skolaspotrebitele.cz/
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Reklamace, záruční doba a lhůty  

Kapitola se věnuje tématu, které se významně dotýká každého z nás jako zákazníků – spotřebitelů. 

Pravděpodobně jste se již setkali s reklamací nefunkčního výrobku nebo jste nebyli spokojeni s kvalitou 

služeb. Na tomto místě se dozvíte nejdůležitější informace o tom, jak v takových situacích postupovat. 

Jaká jsou práva kupujícího, jak má reklamace proběhnout, jak dlouho má trvat a co vše vám musí 

prodávající poskytnout, to jsou otázky, kterými se budeme níže zabývat. Obvykle se nejedná o 

příjemnou záležitost, ale znalost spotřebitelských práv může celý proces značně usnadnit. Přinášíme 

vám příklady z naší poradny a rady, jak se v jednotlivých situacích zachovat a na co si dát pozor. 

Cílem kapitoly je: 

 seznámit studenty s tím, jak správně reklamovat zakoupenou věc, 

 připravit studenty na možné situace, které mohou nastat, 

 seznámit studenty s jejich právy. 

Po prostudování by měl student znát: 

 co může reklamovat, 

 kdy může žádat opravu, výměnu nebo odstoupení, 

 kdy jedná prodávající v rozporu se zákonem, 

 kam se může obrátit pro radu. 

Proč existuje právo zboží reklamovat? Na co je „záruka“? 

Bohužel se již asi většina z nás setkala se situací, kdy výrobek, který jsme si zakoupili, přestal fungovat. 

Pokud by šlo například o mobilní telefon za 10 000 Kč, který po týdnu přestane fungovat, bez záruky a 

možnosti věc reklamovat bychom snadno přišli během týdne o naše peníze. Na tomto místě do vztahu 

mezi kupujícím a podnikatelem vstupuje proto stát, který se rozhodl kupujícímu jakožto slabší straně 

zajistit určitá práva v případě, kdy je evidentní, že výrobek byl například špatně vyroben, nebo zkráceně 

– kdy za závadu na výrobku odpovídá prodávající, případně výrobce. Také z tohoto důvodu má 

spotřebitel určitá práva, v tomto případě konkrétně může ve 24 měsících od zakoupení věc 

reklamovat u prodávajícího a žádat nápravu. V současné době může náprava spočívat v opravě, 

výměně součásti věci nebo výměně celé věci, pokud by však nebylo možné věc opravit nebo vyměnit, 

lze žádat slevu nebo odstoupení od kupní smlouvy. Primárně má kupující nárok na opravu (například 

pokud by šlo o vadu, kterou lze jednoduše vyřídit opravou). Výměna je pak možná, pokud to není 

neúměrné povaze vady (neúměrné by například bylo, kdybyste při přetržené tkaničce požadovali 

výměnu celé obuvi).  
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Lhůta 6 měsíců od zakoupení má ale přece jenom jistý význam. A to z toho pohledu, kdo má v případě 

pochybností důkazní povinnost. V praxi to znamená, že v případě, kdy se vada vyskytne do 6 měsíců 

od zakoupení, považuje se, jako by vada byla přítomna již při převzetí. V tom případě je pak na 

prodávajícím, aby prokázal, že vada při převzetí na věci přítomna nebyla a že vznikla v důsledku 

používání věci spotřebitelem v rozporu s pravidly užívání (návodem), nebo případně v důsledku 

častého užívání. S takovým případem se lze často setkat například u baterií, kterým se postupně snižuje 

kapacita nebo u prošlapané běžecké obuvi, kde životnost zboží, pokud je například intenzivně užíváno, 

může být nižší než 24 měsíců. To však neznamená, že věc v této lhůtě není možné reklamovat. Zboží 

máte právo reklamovat ve 24 měsíční lhůtě vždy a je následně na prodávajícím, jak se k reklamaci 

vyjádří. Například, pokud by na zmíněné baterii docházelo od určité doby k přehřívání, nebo na obuvi 

by upadla z ničeho nic podrážka, ačkoliv byla užívána jen občas obvyklým způsobem, bude 

pravděpodobné, že se jedná o vadu. Po uplynutí 6 měsíců je naopak na kupujícím, aby případně 

prokázal, že jednal v souladu s návodem a pravidly užívání a že vada nevznikla opotřebením, 

nadměrným užíváním, či jiným způsobem, ale byla na věci již v době převzetí.  

 

 

Věděli jste? 

U zboží, které bylo zakoupeno již použité, je možné zkrátit lhůtu 

z 24 měsíců až na 12 měsíců. Pro lhůtu, která by měla být kratší 

než 12 měsíců, platí to, co v případě nového zboží – i když by to 

zákazník odsouhlasil, bylo by takové zkrácení neplatné. 

Na co si dát pozor? 

Právo reklamovat spotřební zboží máte ve lhůtě 24 měsíců od 

zakoupení. Někteří prodávající však uvádí, že „záruka“ je pouze 

6 měsíční. To však není pravda a takové jednání prodávajícího by 

mohlo být považováno jako klamavá obchodní praktika. Lhůtu 

pro uplatnění práva z vadného plnění nelze u nového zboží 

zkrátit, a to ani dohodou. Takové ujednání by i přes váš podpis 

bylo neplatné. 

Věděli jste? 

Dle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) již při výměně 

zboží neběží nová záruční lhůta tak, jak tomu bylo v minulosti. 

Může se však stát, že budete reklamovat zboží zakoupené před 

31. 12. 2013, v tom případě se práva řídí občanským zákoníkem 

starším, kde v případě výměny běžela nová záruční lhůta ode 

dne výměny vadného zboží za nové. 
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Rozdíl mezi podnikatelem a prodávajícím, který není podnikatel 

Při zakoupení věci je třeba mít na paměti několik důležitých věcí. Dávejte si pozor, pokud nakupujete 

na různých bazarových a aukčních portálech, přes inzeráty, na burzách apod. Pokud se totiž nakupuje 

tímto způsobem, často není prodávajícím podnikatel, ale fyzická osoba, která prodává jen příležitostně, 

tzn. oficiálně nepodniká. Pokud dojde k takovému nákupu, nemá vůči kupujícímu tato osoba všechny 

povinnosti a kupující všechna práva jako v případě, kdyby byl druhou stranou podnikatel. Jak 

rozpoznat, zda je prodávajícím podnikatel nebo fyzická osoba? Je to jednoduché, pokud je např. 

zřejmé, že osoba, která se neprezentuje jako podnikatel, pravidelně doplňuje na svém profilu sortiment 

o nové zboží a činí tak opakovaně, bude se považovat za podnikatele. Nejčastěji se bude jednat o 

prodejce na různých aukčních serverech. 

 

Příklad: Na jednom aukčním portálu se vám zalíbila postel od prodávajícího. Ten na svém profilu 

nabízí kromě postele i židli, televizi, záclony a věšák. Z jeho nabídek také plyne, že dříve nic 

jiného nenabízel. Z těchto informací lze odvodit, že pravděpodobně není podnikatelem, ale 

prodává tyto věci například, protože se stěhuje.  

 

Příklad: Od jiného prodávajícího byste si zase chtěli koupit matraci, protože má dobré ceny. Když 

zjišťujete další informace o prodávajícím, všímáte si, že na svém profilu nabízí kromě této 

konkrétní matrace i matrace další a že v minulosti již matrace dlouhodobě prodával. V tomto 

případě se prodávající osoba bude považovat za podnikatele. 

 

 

 

 

 

 

Na co si dát pozor? 

Pokud kupujete zboží například na Aukru a je zjevné, že osoba, 

která vám takové zboží prodává, není podnikatelem (například 

příležitostně prodá nepotřebné učebnice), neplatí pravidla 

stanovená občanským zákoníkem pro vztah podnikatel – 

spotřebitel. Kupující by např. při nákupu přes internet nemohl 

využít lhůtu 14 dnů pro odstoupení od smlouvy bez udání 

důvodu. Pokud by však takový člověk každý den doplňoval 

nabídku zboží na svém profilu, považoval by se za podnikatele.  

Věděli jste? 

Prodávajícím nemusí být vždy podnikatel. Před uzavřením 

smlouvy je tak vhodné o prodávajícím zjistit více informací. 
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Co dělat v případě, kdy se na zakoupené věci vyskytne vada? Jak postupovat? 

V případě, kdy je výrobek vadný, je doporučeno o tomto co nejdříve informovat prodávajícího 

s dotazem na další postup (lze např. zavolat na kontaktní linku pro řešení reklamací, případně napsat 

e-mail). Určitě se v tomto případě nedoporučuje otálet, protože by vám prodávající mohl reklamaci 

zamítnout s tím, že jste nereklamovali zboží včas.  

 

Příklad:  

Odlepí se vám kus podrážky u boty, ale při chůzi vám to nevadí, tak botu dále používáte. Po 

dalším měsíci nošení vám podrážka najednou upadne celá. V tomto případě se může stát, že 

prodávající bude argumentovat, že reklamace nebyla uplatněna včas a z tohoto důvodu došlo 

k nadměrnému poškození obuvi, které bude chtít po vás prodávající nahradit. 

Objednáte si v restauraci jídlo, konkrétně například plněné borůvkové knedlíky. Číšník vám jídlo 

donese, vy pokrm sníte a pak si uvědomíte, že ovoce uvnitř knedlíku nebyly borůvky, ale 

meruňky. Prodávající se asi spletl, říkáte si. V tomto případě už by na reklamaci bylo pozdě a 

prodávající by mohl argumentovat, že jste reklamaci neuplatnili včas. 

 

Můžete také rovnou navštívit přímo prodávajícího nebo jeho pobočku obchodu, popř. servis, který je 

Vám prodejcem doporučen nebo uveden v záručním listu. Vždy je lepší se předem informovat u 

prodávajícího (může nabízet lepší služby a také předejdete zbytečným nedorozuměním). Pokud jste se 

již informovali a dorazili na prodejnu, případně využili práva reklamovat jiným způsobem, prodávající 

musí reklamaci přijmout a vystavit vám o tom protokol. Jeho náležitosti dokonce stanovuje zákon, 

protokol musí obsahovat, jakou závadu reklamujete, kdy ji reklamujete a jak si přejete reklamaci vyřídit. 

Zároveň je také vhodné se s prodávajícím domluvit, jak vás bude o vyřízení reklamace informovat a kdy 

přibližně bude reklamace vyřízena. Předejdete tak případným sporům v budoucnu. Je třeba mít na 

paměti, že prodávající musí kupujícího o vyřízení reklamace aktivně informovat. Buď může 

kupujícímu zavolat na kontaktní telefon, napsat sms, případně email, nebo může zvolit jiný 

způsob, na kterém se se zákazníkem dohodl.  

Shrnutí, jak v ideálním případě postupovat:  

1) Informovat prodávajícího o vadě výrobku (telefonicky, mailem, na prodejně) s dotazem na další 

postup. Vždy je vhodné mít zároveň důkaz o tom, že reklamace byla uplatněna (tj. např. 

uložený e-mail, podací lístek z pošty, reklamační protokol apod.). 

2) Zaslat nebo předat prodávajícímu v místě pro to určeném vadný výrobek. 

3) Podrobně popsat vadu nebo uvést, jak se projevuje, a vyžádat si od prodávajícího protokol 

   Protokol by měl obsahovat informaci: 

1. jak chci reklamaci vyřídit 

a. Oprava, výměna součásti, výměna věci 

b. Sleva, odstoupení 

2. Jakou má zboží vadu nebo jak se projevuje. 
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3. Kdy byla reklamace uplatněna. 

4)  Vhodné je předat si kontaktní informace, především kontakt na kupujícího, na který bude 

informován o vyřízení reklamace. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká jsou práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího?  

Kdy požadovat opravu, výměnu, odstoupení nebo slevu? 

Pro zodpovězení otázky, jak by měla být reklamace vyřízena, záleží především na tom, jaká vada se na 

výrobku vyskytla. Primárně má kupující právo na odstranění vady, a to především pokud jde o vadu, 

která jde jednoduše vyřídit opravou (například uvolněný šroubek, částečně odlepená podrážka). U 

složitějších vad, kdy je možné výrobek vyměnit nebo vyměnit jeho součást, je možné požadovat 

výměnu, nesmí to však být neúměrné povaze vady (neúměrné by například mohlo být, pokud by při 

vypadnutí tlačítka z klávesnice, která již byla třeba rok a půl používána, požadoval kupující výměnu celé 

klávesnice). Pokud by nebylo možné věc opravit nebo vyřešit reklamaci výměnou součásti věci, nebo 

Na co si dát pozor? 

Trvejte při reklamaci na tom, aby prodávající do reklamačního 

protokolu uvedl, jak si přejete reklamaci vyřídit, máte na to 

právo. Zároveň si nechte v protokolu potvrdit kontaktní 

informace, abyste předešli případným sporům v budoucnu. 

 

Věděli jste? 

Prodávající by vám neměl klást nesmyslné podmínky pro 

uplatnění reklamace. Například požadavek na dodání visaček 

z oblečení, předložení originálního obalu, návodu k obsluze, to 

vše není při reklamaci nezbytné. Pokud však reklamujete 

například nabíjení telefonu, může po vás požadovat dodání vaší 

nabíječky.  

Věděli jste? 

Při reklamaci nemusíte předkládat originální doklad. Postačuje 

prodávajícímu prokázat, že jste zboží zakoupili u něj. K tomu lze 

využít například výpisu z účtu, originálním obalem, emailové 

komunikace nebo i svědecké výpovědi osoby, která byla nákupu 

přítomna. 
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výměnou za stejný kus zboží, lze požadovat vrácení peněz anebo slevu z kupní ceny. Je však třeba brát 

vždy v potaz to, že reklamaci musí prodávající uznat.  

 

Příklad: Zakoupili jste si notebook, který by po půl roce od zakoupení přestal nabíjet. Prodávající 

by shledal, že vada byla v adaptéru a adaptér by vyměnil. Vy byste však požadovali výměnu 

celého notebooku. V tomto případě by byl váš požadavek na výměnu velmi pravděpodobně 

neúměrný povaze vady. 

 

Reklamaci včetně odstranění vady musí prodávající vyřídit nejpozději ve lhůtě 30 dní od uplatnění 

reklamace, není však výjimkou, že prodávající rozhodne ihned a vrátí vám peníze, nebo vám ji na místě 

okamžitě zamítne. Na to má prodávající právo, nicméně ve většině případů je třeba závadu odborně 

posoudit a odstranit například v partnerském servisu. V tom případě je zde výše uvedených 30 dní. 

Tuto lhůtu nelze bez výslovného souhlasu kupujícího prodloužit, takže například zmínka v obchodních 

podmínkách, že je možné reklamaci prodloužit na 60 dní, by i v případě, že byste toto odsouhlasili při 

uzavření smlouvy, nebyla platná. Pro prodloužení lhůty je třeba vašeho výslovného souhlasu až po 

uplatnění reklamace, v opačném případě platí 30 dní. 

 

 

 

 

 

Kdy vám prodávající může reklamaci zamítnout? 

Možnost věc reklamovat nelze omezit, prodávající vám však může reklamaci zamítnout. Například, 

pokud reklamujete oblečení, na kterém vybledly po roce a půl užívání částečně barvy. Jedná se v tomto 

případě totiž o tzv. běžné opotřebení, které je způsobeno mimo jiné častým užíváním věci. Podobně 

Věděli jste? 

Lhůtu 30 dní pro vyřízení reklamace nelze bez výslovného 

souhlasu kupujícího prodloužit. Výslovným souhlasem se rozumí, 

pokud prodávající před uplynutím lhůty 30 dní kupujícího 

informuje o tom, že lhůtu prodlužuje a kupující s tímto bude 

souhlasit. Paušální zmínka v obchodních podmínkách o tom, že 

uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s lhůtou pro vyřízení 

reklamace 60 dní, by u kontrolních orgánů v žádném případě 

neprošla. 

Na co si dát pozor? 

Reklamaci má prodávající povinnost přijmout. Pokud by vás 

odkazoval například na dodavatele nebo výrobce, jednal by 

v rozporu se zákonem. Smluvní vztah máte totiž uzavřený 

s prodávajícím. Nenechte se prodávajícím odbýt a trvejte na 

svých právech. 
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například u ošoupaných podrážek po roce a půl častého užívání obuvi. Na běžné opotřebení se tak 

práva z vadného plnění (záruka) neuplatní. Hranice mezi opotřebením a vadou však nejsou dostatečně 

vymezeny a tak by v případě sporu musela o tom, jestli se ještě jedná o závadu způsobenou běžným 

opotřebením či nikoliv, rozhodnout třetí osoba (např. soudní znalec). Právo reklamaci zamítnout má 

prodávající také v případě, když si nedopatřením polijete tablet, který vlivem toho přestane fungovat. 

Pokud si totiž věc poškodíte sami, ať už mechanicky či jiným způsobem, má prodávající právo vám 

reklamaci zamítnout.  

 

 

 

 

 

Co dělat v případě, kdy prodávající reklamaci zamítl? 

Zamítnutí reklamace neznamená automaticky konec vašich nadějí. Někdy prodávající zamítne 

reklamaci neoprávněně a považuje tím věc za vyřízenou. Pokud si však jste jisti, že poškození jste 

nezpůsobili, nebo že je právo z jiného důvodu na Vaší straně, můžete se proti stanovisku prodávajícího 

bránit. Reklamovaný výrobek převezměte, ale prodávajícímu sdělte, že s jeho stanoviskem 

nesouhlasíte. Často za neuznanou reklamací stojí konkrétní pracovník, takže je možné, že když se 

pokusíte situaci řešit s jeho nadřízeným (např. na centrále), podaří se situaci vyřešit smírem. Pokud by 

se s prodávajícím nebylo možné dohodnout, můžete se s ním zkusit domluvit, že necháte závadu 

posoudit třetí osobou (nejčastěji soudním znalcem), který závadu posoudí a v posudku rozhodne, kdo 

za vadu odpovídá. Náklady na vypracování takového posudku nejsou zrovna malé, ale dobrou zprávou 

je, že v případě, kdy se prokáže, že prodávající zamítl reklamaci neoprávněně, můžete po prodávajícím 

požadovat uhrazení přiměřených nákladů na zpracování takového posudku. 

 

Příklad: Prodávající vám zamítl reklamaci telefonu s tím, že došlo k mechanickému poškození, 

pádu. Telefon jste však téměř nepoužívali a jste přesvědčeni, že reklamaci prodávající zamítl 

neprávem. Rozhodnete se proto nechat si zpracovat znalecký posudek, který následně prokáže, 

že telefon byl špatně vyroben. Prodávající si posudek prostuduje a bude souhlasit s tím, že 

Na co si dát pozor? 

Někteří nepoctiví prodávající používají trik s „vniknutím kapaliny 

do přístroje“. Reklamaci vám zamítnou s tím, že je přístroj 

zoxidovaný. Pokud jste si jisti tím, že jste přístroj nepolili, nebo 

jinak nevystavili přímého kontaktu s vodou, nebojte se domáhat 

svých práv.  

Věděli jste? 

Prodávající nemá povinnost vám reklamaci uznat, pokud jste si 

poškození způsobili na věci sami. Reklamaci vám také nemusí 

uznat, pokud poškození vzniklo běžným opotřebením. V případě 

pochybností o tom, zda vada vznikla v důsledku opotřebení, by 

závadu musela posoudit třetí osoba (nejčastěji znalec). 
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reklamaci dodatečně vyřídí opravou. Náklady, které jste museli vynaložit na vypracování 

znaleckého posudku znalcem, pak mohou být posouzeny jako účelně vynaložené pro uplatnění 

oprávněné reklamace. Naopak na proplacení ceny posudku by zákazník neměl nárok, pokud by 

si jej nechal zpracovat, aniž by zboží řádně reklamoval u prodávajícího. Pokud prodávající i přes 

závěry znaleckého posudku zákazníkovi nevyhoví, lze využít některou z mimosoudních forem 

řešení spotřebitelských sporů anebo v krajním případě se obrátit i na soud, který si může nechat 

zpracovat i posudek vlastní. 

 

 

 

 

 

 

Poplatky za reklamaci, diagnostiku apod. Náklady na uplatnění reklamace. 

Jak postupovat v situaci, kdy po vás prodávající při zamítnuté reklamaci požaduje zaplacení poplatku 

(například za diagnostiku nebo přepravu do servisu)? Prodávající nemá žádné právo po vás požadovat 

za reklamaci úhradu jakéhokoliv jeho nákladu. Ani v případě, kdy byste souhlasili s obchodními 

podmínkami prodávajícího, kde by zmínka o poplatku za reklamaci byla uvedena, nemá prodávající 

právo jakýkoliv poplatek požadovat. Pokud by tak činil, porušoval by zákon. Prodejce však může 

požadovat náhradu škody, pokud by zákazník prokazatelně zneužíval svého práva (např. by opakovaně 

reklamoval zboží, které si sám vědomě poškodil). 

 

Na co si dát pozor? 

Prodávající nemá právo vám zamítnout reklamaci z důvodu 

poškození, které by nesouviselo s reklamovanou vadou. Pokud 

byste například reklamovali odlepenou podrážku na obuvi a měli 

vytržený jazyk z boty, nemá prodávající právo vám reklamaci 

zamítnout s vysvětlením, že obuv je poškozena. Obdobně by 

prodejce nemohl zamítnout např. reklamaci telefonu, kterému 

přestal fungovat čelní displej s odůvodněním, že na zadní části 

telefonu je poškrábaný kryt. 

Věděli jste? 

Pokud vám prodávající reklamaci zamítne, neznamená to konec 

vašich nadějí. Lze se např. obrátit na vedení společnosti nebo se 

můžete s prodávajícím domluvit na posouzení vady třetí osobou 

(nejčastěji soudním znalcem). 
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Pokud budete reklamovat a reklamaci shledá prodávající jako oprávněnou, je dobré vědět, že pokud 

vám v souvislosti s reklamací vznikly nějaké náklady, můžete po prodávajícím požadovat úhradu těchto 

nákladů. V tomto případě se hovoří o nutných (nejmenších) nákladech účelně vynaložených pro 

uplatnění reklamace. Na první pohled se může zdát toto slovní spojení nesrozumitelné, ale v důsledku 

znamená, že po prodávajícím můžete požadovat náklady, které jste museli vynaložit pro to, abyste 

uplatnili reklamaci. V praxi to znamená, že pokud jste například museli zboží posílat poštou, protože 

jste zboží zakoupili na internetu, pokud vám reklamaci prodávající uzná, můžete po něm požadovat 

úhradu poštovného. Je však třeba mít na mysli, že jde o náklady nejmenší nutné, takže například 

expresní dodání během dne za cenu trojnásobnou oproti běžnému balíčku a následný požadavek na 

úhradu, by nemusel prodávající vyslyšet. Vždy platí, že zákazník by se měl informovat se u 

prodávajícího předem, a to i s dotazem, jak zboží zasílat a informovat prodávajícího, že v případě 

oprávněné reklamace budete náklady na uplatnění reklamace po něm požadovat. Dalším častým 

nákladem pro uplatnění reklamace je například cestovné (MHD, autem). Zde je třeba myslet na 

účelnost nákladů, takže je dobré předem zjistit, zda prodávající neumožňuje reklamaci v prodejně, 

která je kupujícímu blíže (například v místě jeho bydliště) a bylo by tak zbytečné zboží zasílat poštou. 

Je-li levnější zaslání poštou, nebyla by jízda autem účelně vynaloženými náklady.  

 

 

Věděli jste? 

Při oprávněné reklamaci máte právo na úhradu nejmenších 

nákladů účelně vynaložených pro uplatnění reklamace. Za 

takové náklady se nejčastěji považuje například poštovné, 

jízdenka na MHD apod.  

Na co si dát pozor? 

Poplatek za neoprávněnou reklamaci, poplatek za diagnostiku 

přístroje, poplatek za přepravu do servisu, poplatek za zabalení. 

Jedním slovem poplatek za reklamaci může být jedním ze 

způsobů, jak kupujícího od reklamace odradit. Přitom platí, že 

prodávající nemá za žádných okolností právo ani přes souhlas 

kupujícího takový poplatek po něm požadovat. 
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Rozšiřující výklad:  

Jak je to v případě, kdy se na věci vyskytne stejná vada? Situaci, kdy se na věci vyskytne opakovaně 

stejná vada, pravděpodobně všichni dobře známe. Na mobilním telefonu vám přestane fungovat 

displej, telefon vám v reklamaci opraví, vada se objeví znovu, telefon opět opraví a pak, za nějaký čas, 

se v záruční lhůtě displej opět pokazí. Pokud byste se s takovou situací setkali, myslete na to, že v tom 

případě máte právo požadovat odstoupení od kupní smlouvy, nebo slevu z kupní ceny věci. Soudní 

praxe v České republice totiž definovala, že v případě, kdy se na věci vyskytne opakovaně stejná vada 

třikrát a vícekrát, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu. 

 

 

 

 

 

Na co si dát pozor? 

V případě, že vám prodávající věc v rámci reklamace vymění za 

novou a tvrdí, že se počet reklamací „vynuloval“ (tzn., že při další 

reklamaci by se reklamace počítala jako první), bylo by jeho 

tvrzení zavádějící, protože výměnou věci se neruší původní 

uzavřená smlouva, ale pokračuje stávající. Prodávající se takto 

někdy chtějí vyhnout tomu, aby museli při třetí reklamaci vracet 

peníze. 

Věděli jste? 

V případě opakované vady, kdy se stejná vada opakuje třikrát, 

máte práva, jako by vada nebyla odstranitelná – můžete 

požadovat dle vlastního výběru odstoupení od smlouvy nebo 

slevu z kupní ceny. 

Na co si dát pozor? 

Ne všechny náklady lze považovat za účelně vynaložené. 

Například pokud byste měli možnost reklamovat zboží 

v prodejně bližší vašemu bydlišti (a byli o tom informováni) a 

místo toho byste zboží zaslali zboží poštou do vzdálenější 

prodejny. Zároveň má také kupující právo na úhradu nákladů 

pouze nejmenších nutných. Pokud byste například jeli 

reklamovat zboží taxíkem a mohli byste přitom využít MHD, 

prodávající vám může uhradit pouze náklady odpovídající 

cestování MHD. Samozřejmě, pokud budete převážet lednici, je 

zřejmé, že nebude možné s ní cestovat autobusem. V tomto 

případě je třeba se podívat do záručního listu nebo informovat u 

prodávajícího na možnost návštěvy technika záručního servisu, 

který provede opravu přímo v bytě spotřebitele. 
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Zajímavé odkazy a další informace na internetu: 

 www.coi.cz  

Česká obchodní inspekce 

o Je orgánem státní správy, vykonává zejména kontrolu a dozor nad právnickými a 

fyzickými osobami na trhu.  

 

 spotrebitel.net  

Spotřebitel net 

o Ochrana práv spotřebitelů, sdílení zkušeností, rad a dalších informací ze spotřebitelské 

oblasti  

 

 www.mpo.cz  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

o další informace, užitečné odkazy, kontakty na další spotřebitelské organizace 

 

 www.skolaspotrebitele.cz  

Škola spotřebitele 

o informace pro spotřebitele, spotřebitelská poradna 

 

 www.evropskyspotrebitel.cz  

Evropské spotřebitelské centrum 

o bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů v zemích EU, v Norsku a na 

Islandu 

 

 Dtest.cz 

dTest, o.p.s. 

o Poskytování kompletního spotřebitelského servisu, spotřebitelská poradna a 

informace. 

 

Důležitá zákonná ustanovení: 

 Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.):  

o § 2161 

o § 2169 

o § 2165 

http://www.coi.cz/
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o § 2172 

o § 1820 

 

 Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.): 

o § 13 

o § 19 

 

Poznámky k tématu a náměty: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy a triky: 

     

     

 

 

 

V případě, kdy nemůže prodávající vyřídit reklamaci opravou 

nebo výměnou, lze odstoupit od smlouvy, a to i v případě, že 

kupující původně požadoval opravu.  

Reklamovat vadné zboží můžete 24 měsíců od zakoupení. 

Tuto lhůtu nemůže prodávající zkrátit, prodloužit však ano. 

V některých případech totiž prodávající nabízí lhůtu delší. 

V takovém případě si také může určit podmínky pro uplatnění 

takového práva. Vždy je tak dobré se předem u prodávajícího 

informovat. 

Prodávající má povinnost vydat protokol o reklamaci, který 

musí obsahovat informace jako: kdy jste zboží reklamovali, 

jak chcete reklamaci vyřídit a jaká vada se reklamuje. Pokud 

by prodávající odmítal protokol o reklamaci vydat, jednal by 

v rozporu se zákonem. V tom případě je vhodné ho na 

protiprávní jednání upozornit a požadovat nápravu. 

O vyřízení reklamace vás musí prodávající aktivně informovat. 

Nestačí tvrzení, že zboží je opraveno na prodejně již 14 dní, je 

potřeba, aby o tomto byl kupující informován. Jak, to záleží 

na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím při uplatnění 

reklamace (např. telefonicky, emailem). 

Odstoupení od smlouvy je dle soudní praxe možné také 

tehdy, kdy se na věci vyskytne nejméně třikrát stejná vada.  
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Cvičení:  

Rozhodněte, zda jsou uvedené výroky pravdivé, a pokuste se vysvětlit  

 Reklamovat nové zboží lze ve 24 měsících od zakoupení. 

 

 Právo na výměnu zboží má kupující vždy. 

 

 Pokud prodávající překročí při vyřizování reklamace lhůtu 30 dní, můžu odstoupit od smlouvy. 

 

 Prodávající mě nemusí o vyřízení reklamace informovat.  

 

 Dvakrát mi na telefonu přestal fungovat dotykový displej a reklamaci prodávající uznal, můžu 

odstoupit od smlouvy? 

 

 Při výměně věci běží nová záruční lhůta ode dne vyměnění.  

 

 Prodávající nemá povinnost vydat kupujícímu protokol o reklamaci. 

 

 Reklamovat zboží musím s originálním dokladem o koupi. 

 

 Prodávající může požadovat po kupujícím náklady na „diagnostiku“ přístroje, nebo podobné 

náklady. 

 

 V případě neoprávněné reklamace může prodávající požadovat úhradu nákladů při reklamaci 

(balné, dopravné do servisu apod.). 

 

 Lhůtu pro vyřízení reklamace lze prodloužit. 

 

Doplňovačka: 

 

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (záruční lhůta) je u spotřebního zboží …. měsíců. 

2. U použitého zboží může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena maximálně 

tak, aby nebyla kratší než  … měsíců.  

3. Prodávající musí reklamaci vyřídit nejpozději do ... dní ode dne uplatnění reklamace. 

4. Odstoupit od smlouvy lze, pokud se na věci vyskytne alespoň … krát stejná vada. 
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5. Prodávající musí při reklamaci kupujícímu vydat ……... o reklamaci. 

6. Když prodávající nevyřídí reklamaci do 30 dní, můžu ……………. nebo můžu požadovat 

……………………… 

7. Když se vada vyskytne na zboží v prvních … měsících od zakoupení, považuje se, jako by vada 

byla na věci již při převzetí. 
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Prodej na internetu a mimo obvyklé prostory 

k podnikání, odstoupení, lhůty, pravidla prodeje 

V této části je věnován prostor problematice nákupu na internetu a mimo obvyklé obchodní prostory 

podnikatele. Toto téma je zařazeno v sešitu i v souvislosti s rozvojem tohoto druhu nakupování 

v posledních letech a stále častějšími právními spory v této oblasti mezi kupujícími a prodávajícími. Na 

tomto místě budou popsány nejčastější případy, které se v praxi mohou vyskytnout, naleznete zde 

rady, jak efektivně uplatňovat svá práva, jak správně nakupovat na internetu, jak odstoupit od smlouvy 

a další. Stejně jako v předchozí kapitole je text doplněn názornými příklady a situacemi, se kterými se 

mohou spotřebitelé setkat, nabízí spoustu užitečných rad, jak postupovat v různých problémových 

situacích apod. 

Cílem kapitoly je: 

 seznámit studenty s právy při nákupu na internetu, 

 připravit je na situace, které mohou nastat, 

 snížit riziko nákupu u podvodného podnikatele. 

Po prostudování by měl student znát: 

 kdy může odstoupit od kupní smlouvy, 

 kdy se může jednat o nepoctivého prodejce, 

 na co má při odstoupení právo. 

 

Nákup na internetu a mimo obvyklé obchodní prostory, odstoupení od smlouvy 

Častou otázkou při nakupování na internetu je: Jak si vybrat správného prodávajícího? Jak nenaletět 

podvodníkovi? Internet je v tomto případě vhodným a postačujícím nástrojem, pomocí kterého 

můžeme o prodávajícím zjistit, kromě jiných informací, i to, jak se chová ke kupujícím. Dnes již existuje 

spousta portálů, které sdružují uživatelské recenze o obchodnících a jejich výrobcích. Ještě před 

zakoupením samotného výrobku nebo služby tak lze snížit riziko pozdějších problémů s prodávajícím. 

Vyhnout se riziku úplně není možné, lze ho ale alespoň minimalizovat. Pokud by se vám i přes vaši 

opatrnost podařilo narazit na nepoctivého prodávajícího, nepanikařte, nic není ztraceno.  

 

Příklad: Chtěli byste si koupit nový telefon a vyhlédli jste si na internetu obchodníka, který má 

velmi nízké ceny. Jenomže na internetu jste také dohledali informace, že prodávající zboží často 

kupujícím neposlal a že byly problémy s vracením peněz a komunikací. Dovolat se do prodejny 

nešlo a na maily nikdo neodpovídal 14 dní. V tomto případě bude na místě být pozorný a 

výhodnost důkladně zvážit. 
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Protože nakupování na internetu se od prodeje v kamenném obchodě značně odlišuje, liší se i práva, 

které má kupující. Asi nejvýznamnějším rozdílem oproti prodeji v kamenném obchodě je možnost 

zakoupené zboží bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě vrátit.  

Proč není tato možnost i v kamenné prodejně?  

Od kdy se tato lhůta počítá?  

14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy má určitým způsobem kompenzovat to, že při prodeji na 

internetu se spotřebitel nemůže seznámit se zbožím tak, jako by se s ním seznámil v kamenné 

prodejně. 14 denní lhůta je zde tady v podstatě na zkoušku, kdy zjišťujeme, zda nám zboží vyhovuje a 

zda je dle našich představ. V případě kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne převzetí zboží, což 

znamená v momentě převzetí předmětu na poště, od přepravní služby nebo například ve skladu 

internetového prodávajícího.  

 

Příklad: Zakoupili jste si v internetovém obchodu vysavač. Po rozbalení vyzkoušíte funkce 

vysavače, přičemž zjistíte, že vysavač vysává nedostatečně a strávíte nad vysáváním mnohem 

větší čas, než obvykle. Vysavač se tedy rozhodnete vrátit a druhý den po zakoupení informujete 

prodávajícího, že odstupujete od kupní smlouvy. Ten vám musí vyhovět. Zboží však lze vždy 

vyzkoušet jen v té míře, v jaké by to mohl zákazník učinit v kamenné prodejně. Nelze tedy např. 

uklidit celý byt a pak požadovat vrácení plné kupní ceny (i v tomto případě je však prodejce 

povinen odstoupení přijmout, avšak může si odečíst částku odpovídající škodě způsobené 

nadměrným opotřebením zboží).  

 

Pokud jste zakoupili zboží, které se skládá z několika kusů dodávek, případně jste zakoupili několik 

druhů zboží a dodání probíhá postupně, platí to, že 14 denní lhůta začíná plynout až po dodání 

Na co si dát pozor 

Ne vždy je nejlevnější nabídka i nabídkou nejvýhodnější. Před 

potvrzením objednávky a zakoupením se vyplatí trochu pátrat a 

zjistit informace o prodávajícím. Prodávající vás totiž může 

nalákat na velmi nízké ceny, ale ne vždy je cena rozhodujícím 

faktorem. Zastavte se a hledejte informace o dřívějších 

nakupujících, zda proběhlo vše v pořádku.  

Věděli jste? 

Na internetu se dá o prodávajících dohledat hodně informací. 

K tomuto účelu funguje kromě webových stránek státních 

institucí (např. živnostenský, obchodní či insolventní rejstřík) i 

spousta webových stránek, které tyto informace sdružují a 

poskytují spotřebitelům. 
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poslední dodávky zboží. Naopak, pokud by vám prodávající měl dodávat pravidelně stejné zboží, lhůta 

běží již ode dne převzetí první dodávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že odstoupíte od smlouvy, je dobré vědět, že zboží, které chcete vrátit, musíte bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení zaslat nebo předat zpět prodávajícímu. 

Na co si dát pozor? 

Obdobně jako u dvouleté lhůty pro uplatnění práv z reklamace 

platí, že i 14 denní lhůtu pro odstoupení při prodeji na internetu 

nelze zkrátit, ani nelze upravit práva a podmínky pro uplatnění 

tohoto práva, které by se odlišovaly od práv zakotvených 

v zákoně (pokud by například prodávající požadoval nějaký 

poplatek, chtěl, abyste zboží zaslali do zahraničí, výrobci apod.). I 

odsouhlasení takové podmínky bude neplatné. 

Věděli jste? 

Prodávající vás předem musí informovat o tom, že můžete ve 14 

denní lhůtě odstoupit od smlouvy. Pokud by tak neučinil, 

prodlužuje se lhůta o jeden rok. Pokud vás dodatečně informuje 

během této prodloužené lhůty, začne plynout 14 denní lhůta pro 

odstoupení od okamžiku, kdy vás o tomto informoval. 

 

Věděli jste? 

Odstoupit můžete kdykoliv v průběhu 14 dní, postačuje, pokud 

v této lhůtě prokazatelně odešlete prodávajícímu oznámení, že 

od smlouvy odstupujete. Vždy je dobré uchovat si nějaký doklad 

o tom, že jste od smlouvy odstoupili (podací lístek z pošty, 

emailovou komunikaci apod.). 

Věděli jste? 

Pokud nakupujete na internetu, můžete odstoupit od kupní 

smlouvy ve 14 denní lhůtě, a to bez udání důvodu. Možnost 

odstoupit ve 14 denní lhůtě ale nabízí i některé kamenné 

prodejny. Některé nabízí tuto lhůtu i delší. V tomto případě to 

však není povinností prodávajícího takovou službu nabízet a 

záleží tak na konkrétním prodávajícím a jeho stanovených 

podmínkách. 
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V tomto případě tak musíte učinit na vlastní náklady. Podnikatel nemá povinnost vám náklady 

s vrácením zboží nahradit, výjimkou by ale byl případ, kdy by spotřebitele o povinnosti nést náklady 

vrácení před uzavřením smlouvy neinformoval (např. v obchodních podmínkách). Pak by nesl náklady 

na vrácení zboží zpátky k sobě on sám. Podnikatel je naopak povinen ve 14 denní lhůtě ode dne, kdy 

jste od smlouvy odstoupili, vám vrátit všechny peněžní prostředky, a to včetně nákladů, které jste 

zaplatili za dodání zboží od prodávajícího k vám (poštovné, přepravní služba).  

Může se však stát, že vám prodávající vrátí částku nižší, než jste zaplatili. Existují dva možné důvody, 

proč tak prodávající učinil. Pokud jste si zakoupili zboží, které jste si následně nechali prodávajícím 

zaslat, má právo vám prodávající částku zaplacenou za dopravu vrátit jen ve výši jím nabízeného 

nejlevnějšího způsobu dodání zboží. Pokud byste například zvolili zaslání dražší přepravní službou 

oproti přepravě obyčejným balíkem, má prodávající právo vám za dodání vrátit částku ve výši ceny 

dopravného obyčejným balíkem.  

 

Příklad: Zakoupili jste v internetovém obchodu telefon za cenu 4 990 Kč. Z možných způsobů 

dodání (Česká pošta, DHL, UPS), jste zvolili dodání přepravní službou UPS za 230 Kč s dodáním 

expresně druhý den. Celkem je cena za dodání a telefon 5 220 Kč. Po dodání však zjistíte, že jste 

nedopatřením objednali telefon s menší operační pamětí. Rozhodnete se tedy odstoupit od 

smlouvy a zboží chcete vrátit a koupit si telefon stejný s operační pamětí vyšší. Prodávající vám 

však nevrátí 5 220 Kč, ale pouze 5 100 Kč. Nejlevnějším nabízeným způsobem dodání zboží je 

totiž v daném internetovém obchodě dodání balíčkem Českou poštou. V tomto případě ve výši 

110 Kč.  

 

Druhým důvodem je situace, kdy byste zakoupené zboží v 14 denní lhůtě užívali více, než by bylo 

obvyklé pro seznámení se s jeho funkcemi a vlastnostmi. Prodávajícímu by tak v důsledku neúměrného 

opotřebení vznikla na výrobku škoda, o kterou vám může vracenou částku snížit. Pokud byste zboží 

vyzkoušeli obvyklým způsobem a zboží by neneslo známky opotřebení nebo poškození, máte právo na 

vrácení částky v plné výši. V obou výše uvedených případech platí, že vás o tomto musí prodávající 

předem dostatečně informovat. Někteří prodávající stanovují ve svých obchodních podmínkách za 

odstoupení od smlouvy určitý poplatek. Někdy je nazýván jako náklad na přebalení výrobku, jindy 

náklad za naskladnění, někdy jako náklad na očištění. Ať se takový poplatek nazývá jakkoliv, nemůže 

ho prodávající stanovit paušálně, pro všechny spotřebitele. Prodávající může požadovat pouze úhradu 

poškození a opotřebení na věci, které by vzniklo jeho užíváním nad obvyklou míru opotřebení a 

poškození nezbytné pro seznámení se s přístrojem. Naopak nemůže na spotřebitele přenášet své 

interní náklady, poplatky od svých dodavatelů apod. 

 

Příklad: Koupíte si na internetu tablet, po obdržení ho vybalíte, prohlédnete, vyzkoušíte a zjistíte, 

že je pro vás tablet příliš pomalý, tak se rozhodnete ho prodávajícímu vrátit. Prodávajícího 

informujete, zboží zabalíte a zašlete zpátky neporušené a téměř nepoužívané. Prodávající je 

povinen vám vrátit částku, kterou jste za zboží zaplatili. 

Pokud byste však tablet intenzivně používali, fotili fotky, volali s ním, a to celých 14 dní a na 

tabletu by byly při vrácení patrné známky častého používání, nemusel by vám prodávající vrátit 

částku v plné výši.  
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Na co si dát pozor? 

Někteří prodávající stanovují za odstoupení od smlouvy paušální 

poplatek, často pod různými pojmy jako: přebalení, znovu-

naskladnění, očištění. Takový paušální poplatek však může být 

v rozporu se zákonem a omezovat kupujícího na jeho právech. 

Jednotlivé případy musí prodávající posuzovat individuálně. 

Na co si dát pozor? 

Když vám prodávající vrací peníze, může vám vrátit méně, než 

jste zaplatili. Za dodání zboží od prodávajícího k vám má totiž 

prodávající právo vám vrátit peníze pouze ve výši dodání zboží 

nejlevnějším nabízeným způsobem dodání. 

Věděli jste? 

Při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu nemá 

prodávající povinnost vám vracet peníze za platbu na odeslání 

zpět k prodávajícímu. Nárok má kupující pouze za náklady na 

dodání od prodávajícího ke kupujícímu při koupi. 

Věděli jste? 

Při odstoupení od kupní smlouvy vám musí prodávající do 14 dní 

od odstoupení vrátit všechny peněžní prostředky, a to včetně 

nákladů na dodání. Peníze má povinnost prodávající vrátit 

způsobem, kterým je od kupujícího obdržel (např. převod na účet, 

hotově). Je ale také možná dohoda o jiném způsobu předání. 

 

Věděli jste? 

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě máte i 

v případě, kdy je zboží opotřebeno nebo poškozeno. Prodávající 

však po vás může požadovat úhradu za poškození a opotřebení, 

které vzniklo v důsledku používání zboží nad rámec obvyklého 

vyzkoušení si a seznámení se s výrobkem. 
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Rozšiřující výklad: Kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit? 

V některých případech i při koupení věci na internetu nelze ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu 

odstoupit. Nejčastěji jde o případy, kdy: 

a) Objednáte zboží, které je upraveno dle vašich přání. 

Příklad: Necháte si sestavit počítačový stůl na míru. 

b) Objednáte si zboží v hygienickém obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit. 

Příklad: Koupíte si rtěnku, vybalíte z obalu a aplikujete. Poté chcete vrátit. 

c) Zakoupíte zvukovou nebo obrazovou nahrávku, počítačový software a porušíte původní obal. 

Příklad: Koupíte si novou počítačovou hru a rozbalíte z obalu. 

d) Zakoupíte noviny, periodika nebo časopisy. 

e) Zakoupíte digitální obsah. 

f) Objednáte si zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny apod.) 

 

Důležitá zákonná ustanovení 

Občanský zákoník: 

o § 1829 

o § 1831 

o § 1832 

o § 1833 

o § 1837 

 

Zajímavé odkazy a další informace na internetu: 

 www.coi.cz  

Česká obchodní inspekce 

o Je orgánem státní správy, vykonává zejména kontrolu a dozor nad právnickými a 

fyzickými osobami na trhu.  

 

 spotrebitel.net  

Spotřebitel net 

o Ochrana práv spotřebitelů, sdílení zkušeností, rad a dalších informací ze spotřebitelské 

oblasti  

 

 www.mpo.cz  

http://www.coi.cz/
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Prodávající vám musí peněžní prostředky vrátit do 14 dní od 

odstoupení od smlouvy. Nárok máte také na vrácení 

dopravného od prodávajícího k vám při zakoupení, myslete 

však na to, že prodávající má právo vám vrátit částku 

zaplacenou za dopravu jen ve výši jím nabízeného 

nejlevnějšího způsobu dodání zboží. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

o další informace, užitečné odkazy, kontakty na další spotřebitelské organizace 

 

 www.skolaspotrebitele.cz  

Škola spotřebitele 

o informace pro spotřebitele, spotřebitelská poradna 

 

 www.evropskyspotrebitel.cz  

Evropské spotřebitelské centrum 

o bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů v zemích EU, Norsku a na 

Islandu 

 

 Dtest.cz 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST 

o Poskytování kompletního spotřebitelského servisu, spotřebitelská poradna a 

informace. 

 

Poznámky k tématu a náměty: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy a triky: 

 

 

 

Odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě můžete 

kdykoliv během plynutí této lhůty. Dříve bylo nezbytné, aby 

bylo do 14 dní odstoupení od smlouvy prodávajícímu 

doručeno, nyní stačí, když během této lhůty prokazatelně 

odstoupíte.  
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Cvičení:  

Rozhodněte, zda jsou uvedené výroky pravdivé, a pokuste se vysvětlit  

 Odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě mohu kdykoliv. 

 

 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy. 

 

 Pokud si nechám na míru zhotovit skříň, nemůžu odstoupit od smlouvy. 

 

 Když vracím zboží, nemám nárok na úhradu poštovného ode mě k prodávajícímu. 

 

 Prodávající může požadovat paušální poplatek za odstoupení. 

 

 Pokud odstoupení prodávajícímu dojde až po uplynutí 14 denní lhůty, nemám právo na 

odstoupení od smlouvy. 

 

 

Doplňovačka 

1. Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na internetu lze ve … denní lhůtě od převzetí.  

2. Prodávající musí při odstoupení vrátit peníze do … dnů od odstoupení od smlouvy. 

3. Při sestavení věci na míru … bezdůvodně odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě. 

4. Kupující … nárok požadovat úhradu poštovného při odstoupení od smlouvy za dodání zpět 

prodávajícímu. 

5. Kupující … nárok požadovat úhradu poštovného při odstoupení od smlouvy za dodání zboží 

od prodávajícího při zakoupení. 

 

Souhrnný test (vždy jedna správně) 

1. Kupující může po prodávajícím při reklamaci požadovat: 

Pokud byste zboží používali jinak, než by bylo nezbytné pro 

seznámení se s jeho vlastnostmi a funkcemi, mohl by po vás 

prodávající při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě 

požadovat úhradu poškození a opotřebení. Prodávající však 

nemá právo požadovat po vás poplatky související s jeho 

interními náklady (znovu-naskladnění, režijní náklady apod.). 
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a. vrácení kupní ceny, pokud mu ostatní způsoby nápravy nevyhovují, 

b. pouze opravu nebo výměnu zboží za nové, 

c. opravu zboží, jeho výměnu za nové, slevu z ceny anebo vrácení kupní ceny, a to 

v návaznosti na povahu vady a možnosti jejího odstranění. 

2. Když prodávající nedodrží lhůtu 30 dní pro vyřízení reklamace, má kupující právo: 

a. nemá ze zákona žádné právo, záleží na prodávajícím, jaké právo mu přizná, 

b. odstoupit od smlouvy či požadovat slevu anebo i nadále požadovat opravu nebo 

výměnu zboží (je-li to možné), 

c. pouze na opravu nebo výměnu, 

d. které si zvolil při uplatnění reklamace, neboť jednou zvolené právo již nelze změnit. 

3. Kupující může reklamovat vadu zboží kdykoliv po zakoupení: 

a. ve 24 měsíční lhůtě od zakoupení, 

b. v 6 měsíční lhůtě od zakoupení, 

c. podle nového občanského zákoníku vady již nemůže reklamovat. 

4. Při reklamaci zboží musíte zároveň prodávajícímu předložit: 

a. originální doklad o koupi, 

b. záruční list, 

c. originální balení výrobku, 

d. návod, 

e. příslušenství, 

f. jakýkoli doklad, z něhož bude patrné, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a kdy 

ke koupi došlo. 

5. Reklamaci musí prodávající vyřídit nejpozději do: 

a. 30 dní od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím výslovně na 

delší lhůtě, 

b. 50 dní od uplatnění reklamace, 

c. jednoho měsíce od uplatnění reklamace, 

d. 14 dní od uplatnění reklamace 

6. Lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění lze zkrátit: 

a. na 12 měsíců pokud se jedná o zboží, které bylo prodáno již jako použité, 

b. na 6 měsíců,  

c. libovolně dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím, 

d. ani jedna odpověď není správně. 

 



27 

 

7. Odstoupit od kupní smlouvy lze při koupi na internetu: 

a. kdykoliv po zakoupení,  

b. do 30 dní od zakoupení, 

c. ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, 

d. nikdy, 

e. záleží na dohodě. 

8. Prodávající má v případě vrácení zboží nárok požadovat po kupujícím úhradu na znovu-

zabalení a naskladnění. 

a. kdykoliv, 

b. nemá takové právo, 

c. pokud o tom informoval předem. 

9. Při prodeji zboží v „kamenné prodejně“, pokud si kupující následně koupi rozmyslí: 

a. může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, 

b. nemůže od smlouvy odstoupit, 

c. může od smlouvy bez udání důvodu odstoupit jen tehdy, pokud prodávající 

zákazníkovi toto právo přiznává. 

 


