
Jak můžete od smlouvy
odstoupit?

Byla-li smlouva uzavřena tzv. „mimo provozovnu“, 
má spotřebitel podle § 57 občanského zákoníku 
právo od smlouvy odstoupit - bez udání důvodu 
a bez jakékoliv sankce. Odstoupit je třeba ve lhů-
tě 14 dní od uzavření takové smlouvy. Pokud však 
ještě nedošlo k dodávce žboží či služby, má spo-
třebitel právo odstoupit dokonce do 1 měsíce. To 
neplatí v případě, kdy si spotřebitel pozve návště-
vu prodejce za účelem objednávky nebo koupě 
zboží. Pokud nejsou ve smlouvě uvedena písemná 
upozornění na možnost odstoupení od smlouvy, 
může spotřebitel odstoupit od smlouvy do konce 
1 roku.
Odstoupení posílejte doporučeně a  hlavně s  do-
dejkou, která vám později poslouží i  jako doklad 
o tom, že je prodejce obdržel v řádné lhůtě a Vaše 
odstoupení je tedy platné.

NEJČASTĚJŠÍ TRIKY

Pokud se podomní prodejce dostane do vašeho 
bytu, snaží se vás získat hovorem na vám blízká té-

mata. Pochválí vám útulný byt, prohlédne s vámi 
fotogra/e a  navazuje přátelský kontakt. Zeptá se 
vás na vaše přátele a pokusí se na ně získat kontak-
ty - adresy a telefonní čísla dalších možných kupu-
jících jsou pro dealery pravým bohatstvím.Když se 
mohou odvolat na známé jméno, málokdo mu pak 
„praští“ telefonem.

Nechci mít ze sousedů
nepřátele!

Často dochází k  návrhům prodejců uspořádat 
předváděcí akci u  Vás doma. Vaši sousedé sice 
od smlouvy mohou odsoupit, ale i tak by si mohli 
tuto nepříjemnou a zbytečnou starost ušetřit. A vy 
navíc odstoupit nemůžete, protože celá akce pro-
běhla na vaši objednávku.

NIKDY, NIKDY nenechávejte
prodejce v bytě o samotě!

Ani dobré oblečení a  vystupování není zárukou 
poctivosti! Je mnoho případů, kdy laskavý hostitel 
odběhne uvařit kávu a  nezvaný host dotyčnému 
v  nejlepším případě vykrade byt a  v  tom horším 
i ublíží!

Důvěřuj, ale prověřuj!

Neznámé lidi nevpouštějte do bytu, pokud není 
přítomen nikdo z rodiny nebo sousedů. Můžete si 
neustále říkat, že se zrovna vám nemůže nic stát – 
ale to nemůžete nikdy vědět.
Městská policie Brno ve svém projektu „Řetízek“ 
zajišťuje bezplatnou montáž bezpečnostních ře-
tízků na vstupní dveře bytů seniorů a tím zvyšuje 
bezpečnost občanů při kontaktu s cizími osobami. 
Strážník Odboru prevence MP Brno při bezplatné 
montáži Vás informuje také o bezpečném postupu 
při jednání s cizími osobami.

Nikdy nepodepisujte nic
bez čtení!

Někdy se u vašich dveří objeví dealer s žádostí o pod-
pis, že jste si ho objednali, nebo jen žádá potvrzení, 
že u Vás byl, protože to potřebuje vykázat pro svého 
zaměstnavatele. Ve skutečnosti se však snaží zís-
kat váš podpis z jiného důvodu: chce vyloučit vaši 
možnost odstoupit od 
smlouvy. Podstrčí vám 
papír, kde potvrzujete, 
že přišel na vaše pozvání, 
a  po podpisu už nemů-
žete smlouvu bez udání 
důvodu a bez sankce zru-
šit, jak by vám jinak zákon 
umožňoval.

Nedejte na první dojem!

U  vašich dveří zazvoní elegantně oble-
čený mladý muž či krásná slečna s na-
bídkou předvedení zázračné žehličky 
či vysavače. Zdarma vám vyluxuje či 
vyžehlí a  přitom nabídne zaručeně 
kvalitní zboží k prodeji i na splátky a vy 

podepíšete smlouvu. Až později vám 
dojde, že výrobek je předraže-

ný, v  obchodě byste pořídili 
levnější a  litujete svého 
neuváženého podpisu.


