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Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

Partneři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Magistrát města Brna.
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Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den 
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

DiStAnČní 
sMlouvy



Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některé-
ho prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povi-
nen neprodleně potvrdit její obdržení. 

odstoupení od distanční smlouvy

Odstoupení od smlouvy znamená: 

•	 Jednostranné právní jednání (jeho doručením druhé 
straně zanikají všechny ze smlouvy vzniklá práva a po-
vinnosti od počátku). 

•	 Veškerá plnění, která strany na základě smlouvy obdr-
žely, je nutné vrátit nejpozději do 14 dnů od odstou-
pení od smlouvy. 

Nově tedy již nemůže spotřebitel využít zadržovacího 
práva až do doby vrácení finančních prostředků, naopak 
podnikatel není povinen vrátit peněžní prostředky spo-
třebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo pro-
káže, že zboží odeslal.

•	 Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy 
ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží:

 
 - ode dne uzavření smlouvy 
 - ode dne převzetí zboží v případě kupní smlouvy 
 - ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě  

 dodání několika druhů zboží 
 - ode dne převzetí první dodávky v případě pravidel- 

 né opakované dodávky zboží 

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od 
smlouvy, může odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnác-
ti dní. Jestliže je dodatečně tato povinnost splněna, po-
číná ode dne tohoto dodatečného poučení běžet nová 
čtrnáctidenní lhůta.

Lhůta pro odstoupení je procesní, tzn., že v poslední den 
lhůty stačí odstoupení zaslat poštou a lhůta je zachová-
na (§ 1818 ObčZ).

Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli nejen kupní 
cenu, ale také náklady vynaložené spotřebitelem na 
dodání zboží směrem ke spotřebiteli, ovšem pouze 
ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které 
podnikatel nabízí (Pokud si spotřebitel zvolí doručení 
kurýrem za 99,- Kč, ale podnikatel nabízí také dodání 
obyčejným balíkem za 59,- Kč, vrácená částka bude 59,- 
Kč.). 
Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží směrem 
zpět k podnikateli. Pokud však spotřebitel nebyl pře-
dem upozorněn na povinnost nést náklady spojené 
s vrácením zboží, pak tuto částku hradí podnikatel. 

Kdy nelze odstoupit?

Pamatujte! Odstoupit od smlouvy bez udá-
ní důvodů ve lhůtě 14 dnů lze pouze v pří-
padě distančních smluv. Při nákupu v  ka-
menném obchodě toto právo spotřebitel ze 
zákona nemá.

Ani od všech distančních smluv odstoupit nelze, tyto 
uvádí Občanský zákoník v § 1837. Jedná se například 
o smlouvy o poskytování služeb, které byly se souhla-
sem spotřebitele zcela splněny před uplynutím lhůty 
pro odstoupení, dále o dodávce zboží, které je uprave-
no podle přání spotřebitele, zboží, které podléhá rych-
lé zkáze nebo o dodávku novin, periodik a časopisů. 

Odstoupit nelze ani od smluv vyjmenovaných v § 1840 
ObčZ, kde se neaplikují žádná pravidla týkající se dis-
tančních smluv (zejména smlouva o zájezdu, o přepra-
vě osoby atd.).

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavřeny 
pomocí prostředků komunikace na dálku, 
kterými jsou například internet, telefon, poš-
ta nebo i reklama v  tisku s  objednávkovým 
tiskopisem.

Právní úprava distančních smluv

§ 1820 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zá-
koník.

Informační povinnost

Před uzavřením smlouvy má podnikatel vůči spotřebite-
li povinnost jej informovat o podstatných okolnostech 
smlouvy, jako jsou:

•	 Náklady na prostředky komunikace na dálku. 

•	 Platba zálohy, pokud je vyžadována. 

•	 Délka závazku, pokud se jedná o opakované plnění 
(v takovém případě také cena za jedno zúčtovací ob-
dobí, daně, poplatky a náklady na dodání). 

•	 Podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlou-
vy, popř. i formulář pro odstoupení. 

•	 Údaj o tom, kdo nese náklady na vrácení zboží v pří-
padě odstoupení od smlouvy. 

•	 Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v pří-
padě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, 
jejíž plnění již se souhlasem spotřebitele započalo. 

•	 Údaj o mimosoudním vyřizování případných sporů. 

V případě, že se smlouva sjednává po telefonu, musí být 
spotřebiteli sděleny alespoň základní údaje o osobě pod-
nikatele a o účelu hovoru.


