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1. Úvod 
 

Téma je věnováno problematice spotřebitelských smluv, které jsem si vybral, protože i 

já se každý den dostávám do role spotřebitele. Každý z nás denně uzavírá několik smluv, aniž 

by si byl vědom toho, že se o nějakou smlouvu jedná, natož, aby znal svá práva na obranu 

v případě, kdyby byl nějakým způsobem oklamán. V mé bakalářské práci se chci hlavně 

zaměřit na to, zda spotřebitelé znají spotřebitelské smlouvy, zda vědí jak je uzavírat a jak od 

smlouvy odstoupit. Vzhledem k rostoucí oblibě nakupování přes internet, se zaměřím na 

smlouvy uzavřené na dálku a vzhledem k různým aktivitám dealerů, kteří navštěvují a 

obvolávají zákazníky, uvedu také smlouvy uzavírané mimo provozovnu. V neposlední řadě 

popíšu smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a smlouvy time-sharingové. Také 

popíšu smlouvu, která je v praxi nejběžnější tj. smlouva kupní. 

 

Cílem mé bakalářské práce je jednak poukázat na rozdíly mezi odstoupením od smluv 

obecně a od spotřebitelských smluv a jednak prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak 

spotřebitelská veřejnost zná občanskoprávní úpravu spotřebitelských smluv a odstupování od 

nich. 

 

Použité metody v této práci jsou popis právní úpravy, výklad jejich ustanovení a 

komparace a dále metoda dotazníkového průzkumu. Jako prameny použiji odbornou 

literaturu, komentované právní předpisy, zákony, internet a data získaná průzkumem. 

 

Má práce je rozdělena na čtyři části. První část je obecné pojednání o smlouvách, kde 

popisuji, co to jsou občanskoprávní závazkové vztahy, co jsou to závazky, smlouvy, jak 

smlouvy vznikají, jaké jsou jejich náležitosti. 

 

Ve druhé části se zaměřím na spotřebitelské smlouvy, vysvětlím co je to spotřebitelská 

smlouva, kdo může být účastníkem spotřebitelsko-smluvních vztahů, popíšu smlouvu kupní, 

smlouvy uzavírané na dálku, smlouvy uzavírané mimo provozovnu, smlouvy o finančních 

službách uzavíraných na dálku a time-sharingové smlouvy. Také zde charakterizuji uzavírání 

těchto smluv. 
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Ve třetí části se věnuji odstoupení od smluv obecně, odstoupení od spotřebitelských 

smluv a odstoupení od smlouvy kupní. Také zde uvedu srovnání a rozdíly v odstoupení od 

smluv obecně a spotřebitelských smluv. 

 

Ve čtvrté části zjišťuji, jaké má český spotřebitel zkušenosti s uzavíráním 

spotřebitelských smluv a jestli zná možnosti odstoupit od smlouvy, prostřednictvím online 

dotazníku, vyplněného náhodnými respondenty. 

 

Předpokládám, že tři čtvrtě dotázaných bude umět definovat, co to jsou spotřebitelské 

smlouvy, ale jen polovina dotázaných bude vědět, kdo je to spotřebitel. Lhůtu pro odstoupení 

u smluv sjednávaných na dálku bude vědět většina dotázaných, ale lhůtu u smluv uzavíraných 

mimo provozovnu bude znát polovina respondentů. Také se domnívám, že respondenti budou 

z velké většiny vědět, ve kterém zákoníku spotřebitelské smlouvy hledat.  

 

Text je zpracován podle právní úpravy platné k 1.1.2012 
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2. Občanskoprávní závazkové vztahy 

2.1. Vznik občanskoprávních vztahů 

Občanskoprávní vztahy jsou vztahy, které vznikají podle občanského zákoníku, a to na 

základě právních úkonů a jiných právních skutečností. Právní vztahy jsou obecně definovány 

jako společenské vztahy regulované právními normami a účastníci vystupující v těchto 

vztazích jako nositelé, vzájemně spjatých oprávnění a povinností, jejichž uskutečnění nám 

zaručuje stát. V případě spotřebitelského vztahu jde o zvláštní druh vztahu, který vzniká mezi 

dodavatelem a spotřebitelem, do něhož spotřebitel vstupuje na základě právního úkonu. 

Subjekty těchto vztahů, ať už se jedná o spotřebitelský či občanskoprávní, mají rovné 

postavení, tzn., že žádný ze subjektů není vůči druhému subjektu po právní stránce podřízen 

ani nadřízen. Toto postavení však ve spotřebitelských vztazích rovné není, a to v neprospěch 

spotřebitele, protože dodavatel může různým způsobem se spotřebitelem manipulovat a 

ovlivňovat jeho rozhodování.(Hluva, 2005) 

 

Druhy občanskoprávních vztahů z hlediska jejich zařazení do systému občanského 

práva známe:  

- absolutní a relativní 

- věcné a závazkové 

- majetkové, osobní a osobně majetkové 

- kauzální a abstraktní 

Spotřebitelské vztahy jsou většinou relativní, což znamená, že se týkají pouze účastníků 

závazkového vztahu. Dále bývají závazkové, protože vznikají mezi konkrétními subjekty a 

práva a povinnosti z nich vyplývající působí jen mezi stranami. Spotřebitelské vztahy bývají 

také vztahy majetkovými a kauzálními, neboť jsou odrazem ekonomických vztahů 

přivlastňování a jsou vyjádřeny určitým ekonomickým důvodem, např. ,,koupě‘‘ je nezbytnou 

kauzou kupní smlouvy. (Hluva, 2005) 

 

2.2. Právní úkony 

Právní úkony působí na vznik, změnu nebo zánik občanskoprávních vztahů a jsou 

jednou z nejvýznamnějších občanskoprávních skutečností. Jsou lidským chováním a 

projevem vůle, jež vede ke vzniku práv a povinností, které právní předpisy s takovým 

projevem spojují. (Hluva, 2005) 
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Každý právní úkon má své znaky: 

Projev vůle je důležitým znakem, který může být výslovný nebo konkludentní podle 

způsobu jeho vyjádření. Vůle musí směřovat ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu. 

Musí být nejen právem uznatelný, ale také s ním musí být spojeny určité právní následky. 

(Hluva, 2005) 

 

Uskutečnění právního úkonu 

Právě na tyto znaky je vázán vznik právního úkonu. Jedná se o tzv. perfekci, kterou je 

nezbytné odlišovat od platnosti. Hluva(2005, s.177) charakterizuje perfekci jako: ,,stav, kdy 

právní úkon byl dovršen, tzn. jsou splněny jeho podstatné znaky, aby se vůbec mohlo jednat o 

právní úkon.‘‘ Platnost je další vlastnost, kterou musí právní úkon splňovat. Na rozdíl od 

vzniku, platnost znamená splnění všech náležitostí kladených na právní úkon. (Hluva, 2005) 

 

Právní úkon může být jednostranný, dvoustranný nebo vícestranný, a to podle toho, zda 

je při něm třeba projevu vůle jedné strany či dvou a více stran. Rozlišujeme tyto právní 

úkony: 

Jednostranné neadresné jsou takové právní úkony, u kterých se k jejich vzniku 

nevyžaduje, aby se staly vůči jiné osobě, a vznikají již jednostranným projevem vůle. 

(Jehlička et al., 2003) 

 

Jednostranné adresné právní úkony ke svému vzniku vyžadují, aby byly učiněny vůči 

jiné osobě, jejichž práv se mají týkat. Ke vzniku těchto úkonů dojde až doručením tohoto 

úkonu dotčeným osobám. (Jehlička et al., 2003) 

 

Dvoustranné právní úkony vznikají ze dvou jednostranných projevů vůle dvou 

různých stran, které musí být vzájemně adresované a se stejným obsahem. (Jehlička et al., 

2003) 

 

Vícestranné právní úkony mohou vzniknout na základě projevů vůle dvou či více 

stran, k nimž přistupuje další skutečnost (např. rozhodnutí příslušného orgánu).(Jehlička et al., 

2003) 
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Náležitosti právního úkonu 

K výše zmíněným náležitostem, jež podmiňují platnost právního úkonu, patří 

především: 

- náležitosti subjektu (právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům) 

- náležitosti vůle (skutečnost vůle, svoboda vůle, vážnost vůle, prostost vůle omylu) 

- náležitosti projevu (srozumitelnost, určitost, forma) 

- náležitosti poměru vůle a projevu (prostost vědomé neshody vůle a projevu, 

prostost nevědomé neshody vůle a projevu) 

- náležitosti předmětu (jeho možnost a dovolenost). (Hluva, 2005) 

 

2.3. Závazky 

Závazkovým právním vztahem se rozumí právní vztah, z kterého vzniká věřiteli právo 

požadovat na dlužníkovi plnění (pohledávka), vyplývající z tohoto závazkového vztahu a 

dlužník má povinnost tento závazek splnit. V tomto vztahu se předpokládá účast alespoň dvou 

subjektů, z nichž každý vystupuje v opačném postavení (věřitel – dlužník). Typický 

závazkový vztah je dvoustranný, výjimečně vícestranný, ale není možný jen s jedním 

subjektem. Subjekty v závazkových vztazích mohou být osoby fyzické i právnické, včetně 

státu jako právnické osoby. Závazek zaniká, jakmile dojde ke splynutí věřitele a dlužníka 

v jednu osobu. (Jehlička et al., 2003) 

 

Obsahem závazku jsou práva a povinnosti dlužníka a věřitele, které jsou v závazkovém 

právním vztahu ve vzájemné relaci tzn., že se týkají vždy jen účastníků tohoto vztahu. 

Závazkové právní vztahy se rozlišují podle toho, jak je určen předmět plnění. Dělí se na 

závazkové vztahy s plněním určeným jednotlivě, druhově nebo alternativně. Podle předmětu 

plnění jsou závazkové právní vztahy peněžité a nepeněžité, případně úrokové. Právo na 

soudní uplatnění pohledávky vzniká tím, že se pohledávka stala splatnou. (Jehlička et.al, 

2003) 

 

Vznik závazku 

Závazky vznikají na základě právních úkonů, především ze smluv, ale i ze způsobené 

škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností, které jsou uvedeny v zákoně. 

(Jehlička et al., 2003) 
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Zánik závazku 

Zánik závazků je spojen s takovou právní skutečností, s níž zákon zánik právního vztahu 

spojuje. Tyto skutečnosti mohou plynout buď přímo ze zákona, nebo mohou vyplývat 

z jednostranného (např. výpověď) či dvoustranného právního úkonu (např. dohoda o ukončení 

právního vztahu). Mohou ale také nastat právní událostí či ze složených právních skutečností. 

Pro úplnost je třeba dodat, že zánik jednotlivých práv či povinností ze závazkového vztahu 

nezakládá vždy zároveň zánik celého závazkového vztahu. Klasifikujeme jednotlivé druhy 

zániku závazků podle způsobu, jakým se tak stane.(Hluva, 2005) 

 

Závazek může zaniknout jednostranným právním úkonem, kterým je: splnění dluhu, 

odstoupení od smlouvy, uložení do úřední úschovy, jednostranné započtení, výpověď. Dále 

závazky zanikají dvoustranným právním úkonem, což je: novace (dohoda o novém 

závazku), vzdání se práva, narovnání, prominutí dluhu, započtení dohodou. Závazky také 

zanikají právní událostí mezi něž patří: nemožnost plnění, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo 

věřitele. Závazky také zanikají slouženou právní skutečností, kterou je neuplatnění práva a 

prodlení u fixní smlouvy. Zánik závazku splynutím znamená, že nastalo spojení subjektu na 

straně dlužnické se subjektem na straně věřitelské. (Hluva, 2005) 

 

 

2.4. Smlouvy 

Předpokladem vzniku smlouvy jsou dva jednostranné, vzájemně adresované právní 

úkony a to, návrh na uzavření smlouvy (oferta) a přijetí návrhu (akceptace). Oferta neboli 

návrh, působí od doby, kdy je doručen osobě, které je určen. Je neodvolatelný, ale navrhovatel 

může zrušit návrh tím, že doručí projev o zrušení osobě, které je určen, dříve nebo alespoň 

současně s návrhem. Pokud smlouva není uzavřena, návrh lze odvolat doručením odvolání 

osobě, pro kterou je určeno dříve, než tato osoba odeslala přijetí návrhu. Návrh však není 

možné odvolat během lhůty pro přijetí, a pokud je v něm vyjádřena neodvolatelnost. Ústní 

návrh zaniká, nebyl-li přijat ihned. (Jehlička et al., 2003) 

 

Akceptací neboli přijetím návrhu, dává přijímající navrhovateli najevo svůj projev vůle, 

jímž akceptuje jeho návrh a uzavírá s ním smlouvu. V případě, že je navrhovatel nepřítomen, 

platí přijetí návrhu až od okamžiku, kdy mu byl doručen návrh na uzavření smlouvy, 

podepsaný adresátem návrhu. Přijetí lze odvolat, pokud odvolání dojde navrhovateli 
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nejpozději současně s přijetím. Pokud přijetí návrhu, obsahuje dodatky, omezení nebo jiné 

změny, je bráno jako omítnutí návrhu a považuje se za nový návrh. (Jehlička et al., 2003) 

 

Při uzavírání smluv jsou podle občanského zákoníku subjekty povinny dbát, aby při 

úpravě smluvních vztahů bylo již předem odstraněno vše, co by mohlo později vést mezi nimi 

ke vzniku rozporů a zároveň k následným sporům. Tento výklad je potvrzen i přijetím nové 

úpravy spotřebitelských smluv, kde je stanoveno, že použité výrazy nebo formulace ve 

smlouvě, u nichž vznikají pochybnosti, musí být vždy vykládány příznivěji pro spotřebitele 

neboli k tíži dodavatele. (Jehlička et al., 2003) 

 

Návrh na uzavření smlouvy 

Návrh na uzavření smlouvy je jednostranný adresovaný projev vůle, kterým navrhovatel 

navrhuje druhému subjektu uzavření smlouvy. Má-li být návrh na uzavření smlouvy návrhem 

podle § 43a odst. 1, musí splňovat jak náležitosti vyžadované občanským zákoníkem pro 

právní úkony obecně, tak musí být určen (předán, zaslán) určité osobě, musí obsahovat 

alespoň podstatné náležitosti navrhované smlouvy vyžadované zákonem a z návrhu musí 

vyplývat vůle navrhovatele. Nesplňuje-li projev vůle všechny tyto předpoklady, není návrhem 

na uzavření smlouvy podle § 43a odst. 1 ObčZ.(Jehlička et al., 2003) 

 

Návrh smlouvy může být učiněn ústně, tj. v bezprostředním – přímém styku nebo jinak 

např. dopisem, telegramem, dálnopisem, elektronicky. Ústní návrh na uzavření smlouvy 

působí vůči oblátovi (osobě, které je učiněna nabídka) neprodleně. (Jehlička et al., 2003) 

 

Zrušení návrhu, i když je návrh neodvolatelný, je účinné, jestliže projev o zrušení dojde 

druhé osobě dříve než návrh sám, anebo nejpozději současně s návrhem. Tato skutečnost však 

musí být v případě sporu prokázána. (Jehlička et al., 2003) 

 

Zánik návrhu na uzavření smlouvy 

Je třeba odlišovat zánik návrhu na uzavření smlouvy od zrušení a odvolání návrhu. 

Návrh na uzavření smlouvy, i když je neodvolatelný, zaniká a navrhovatel jím přestává být 

vázán v těchto případech: uplynutím tzv. akceptační lhůty, která v něm byla určena pro přijetí, 

dále uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a dojitím 

projevu o odmítnutí navrhovateli. Jestliže subjekty jednaly ústně, návrh na uzavření smlouvy 

zaniká, není-li přijat ihned, ledaže z jeho obsahu vyplývá něco jiného. (Jehlička et al., 2003) 
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy 

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je jednostranný právní úkon adresovaný 

navrhovateli, jímž přijímající subjekt projevuje vůli přijmout návrh a tak uzavřít smlouvu. 

Pokud oblát mlčí nebo je jinak nečinný, neznamená to ještě přijetí návrhu. Návrh může být 

přijat buďto včasným prohlášením osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným 

jednáním, z nějž jasně vyplývá souhlas dané osoby. I přijetí návrhu na uzavření smlouvy lze 

účinně odvolat, pokud odvolání dojde ještě dříve než přijetí samo, nebo alespoň nejpozději 

současně s přijetím. Pozdní přijetí návrhu může nabýt účinků včasného přijetí, pokud o tom 

navrhovatel vyrozumí bez odkladu osobu, které byl návrh určen. Takovéto přijetí návrhu se 

pokládá za nový návrh smlouvy se všemi právními důsledky. (Jehlička et al., 2003) 

 

Okamžik uzavření smlouvy 

Smlouva je uzavřena, jestliže došlo ke shodě vůle smluvních subjektů řádným a 

včasným přijetím návrhu na uzavření smlouvy a souhlasem se všemi náležitostmi smlouvy. 

Uzavřením smlouvy nabývá smlouva zásadně i účinnost, tj. vzniká možnost domáhat se z ní 

s úspěchem plnění. V některých případech, ať už dohodou nebo ze zákona, může být účinnost 

stanovena jinak. (Jehlička et al., 2003) 
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3. Spotřebitelské smlouvy 

3.1. Ochrana spotřebitele a spotřebitelské smlouvy 

Ochrana spotřebitele, která je upravena v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

je poměrně novou právní disciplínou, nikoliv však odvětvím, jejíž vznik se datuje do 

padesátých let dvacátého století, kdy se začaly prosazovat první snahy o ochranu slabšího 

subjektu spotřebitelsko-právního vztahu (spotřebitele), před profesionálními a práva znalými 

obchodníky. K těmto tendencím dochází prvně ve Spojených státech amerických. (Hluva, 

2006) 

 

V českých podmínkách se ochrana spotřebitele začíná probouzet až v porevolučním 

období, v devadesátých letech dvacátého století, kdy právní úprava přecházela na 

demokratický právní systém. Došlo k omezení autonomie vůle stran, především co se týče 

obsahu právních úkonů, jež mnohdy znevýhodňovaly spotřebitele, nebo jej dokonce 

zbavovaly určitých práv. Zakotvením kogentních, tj. smluvně neměnných ustanovení na 

určitých místech právního řádu se docílilo stavu faktické rovnosti, a tím vyrovnání stran 

spotřebitelsko-právního vztahu. K tomu se přidává veřejnoprávní úprava ochrany spotřebitele, 

která ukládá další povinnosti profesionálů, jež musí vůči spotřebitelům plnit. ,,Veřejnoprávní 

normy regulují především kvalitu výrobků a služeb, způsob prodeje výrobků a služeb, jakož i 

jejich poctivost, zdravotní nezávadnost a nezávadnost výrobku vůči životnímu prostředí, 

bezpečnost výrobků a technické požadavky na ně a jiné předpoklady, jež mají výrobky a 

služby splňovat a jež není schopen spotřebitel ovlivnit v rámci smluvních ujednání‘‘.Hluva 

(2006, s.9) 

 

Zvláštní úprava spotřebitelských smluv byla nezbytně vyžadována k tomu, aby byl 

přizpůsoben náš právní řád s legislativou EU, která této otázce věnuje poměrně značnou 

pozornost v souvislosti s tím, že ji považuje za důležitou součást širší problematiky 

soukromoprávní ochrany slabší smluvní strany. Spotřebitelské smlouvy je termín, jehož užívá 

evropská legislativa ve směrnicích, které jsou věnovány ochraně spotřebitele. Přitom tato 

ochrana je v nich pojata soukromoprávně, tzn., že nejde ani tak o kontrolu a případný postih 

prodávajících ze strany veřejné moci, ale o prevenci a úpravu sankčních nároků přímo 

spotřebitelů jako jedné ze smluvních stran.  
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V rámci novelizace dochází k implementaci tři směrnic ES do našeho právního řádu:  

- směrnice Rady 93/13/EHS z 5.4.1993, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách; 

- směrnice Rady 85/577/EHS z 20.12.1985, o ochraně spotřebitele při smlouvách 

sjednávaných mimo obchodní provozovnu; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/EC z 20.5.1997, o ochraně 

spotřebitele z hlediska smluv sjednávaných na dálku (,,distančních smluv‘‘). 

(Jehlička et al., 2003) 

 

Výše uvedené směrnice nám dávají najevo, jakým způsobem se člení ustanovení 

spotřebitelských smluv. Jde o nekalé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, podmínky pro 

sjednávání smluv mimo provozovnu, podmínky uzavírání smluv na dálku. Dále byla novelou 

ObčZ, zákonem č.135/2002 Sb. do českého právního řádu implementována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 94/47/ES, o ochraně spotřebitele při prodeji nemovitostí 

s právem děleného užívání. Druhou novelou je pak zákon č.56/2006, který do českého 

právního řádu transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES 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. (Hluva, 2005) 

 

3.2. Co jsou to spotřebitelské smlouvy 

Spotřebitelské smlouvy jsou podle občanského zákoníku smlouvy kupní, smlouvy o 

dílo, resp. jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami na straně jedné spotřebitel a na straně 

druhé dodavatel. Před novelou občanského zákoníku (zákon č. 56/2006 Sb.) byl pojem 

,,spotřebitelské smlouvy‘‘ definován úžeji jako ,,smlouva kupní, o dílo a případně jiná 

smlouva upravená v části osmé tohoto zákona‘‘. Novelizace tak odstranila věcné omezení 

působnosti ochrany spotřebitele a objasnila tak, že spotřebitelskou smlouvou je rovněž 

smlouva inominátní, příp. smlouva, která je jako typ obsažena v jiném předpise než je 

občanský zákoník. Za současné právní úpravy jsou spotřebitelskými smlouvami smlouvy 

pojmenované či nepojmenované a to bez ohledu na to, v jakém prvním předpise jsou jako typ 

zakotveny. To vše za předpokladu, že stranami smlouvy je spotřebitel a dodavatel. (Selucká, 

2008) 
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Spotřebitelská smlouva není zvláštním smluvním typem. Rozhodující skutečností proto, 

aby smlouva byla spotřebitelskou je povaha subjektů konajících právní úkon (dodavatel, 

spotřebitel). (Selucká, 2008) 

 

Forma smlouvy může být obecně jak ústní, tak i písemná, záleží na tom, jakou formu 

vyžaduje právní úprava pro použitý smluvní typ v konkrétním případě. To je i v souladu 

s principy směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách. (Hluva, 2005) 

 

3.3. Účastníci spotřebitelsko-smluvních vztahů 

Mezi účastníky spotřebitelsko-právního vztahu jsou na jedné straně dodavatel a 

spotřebitel na straně druhé. Pro tyto pojmy použijeme definici podle občanského zákoníku, 

nikoli ty v zákoně o ochraně spotřebitele. (Selucká, 2008) 

 

Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti. Pojem ,,dodavatel‘‘, nelze ztotožňovat nebo zaměňovat 

s pojmem podnikatel, i když jsou oba tyto pojmy významově podobné a vymezují stejný 

okruh osob. Dodavatel je považován za profesionála, který je silnější smluvní stranou, což 

podtrhuje i definice vyžadující, aby dodavatel v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní 

činnosti smlouvu uzavíral a plnil. (Selucká, 2008) 

 

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vyjadřuje tak doslova pravý opak dodavatele. 

(Selucká, 2008) 

 

3.4. Kupní smlouva 

Nejčastější smlouvou uzavíranou spotřebiteli je kupní smlouva. Je upravena v ust. § 588 

až 627 ObčZ. Systematicky je rozdělena na dvě části: a) obecnou kupní smlouvu a b) 

speciální ustanovení o kupní smlouvě při prodeji zboží v obchodě. 

 

Obecná kupní smlouva 

,,Kupní smlouva je pojmenovaným dvoustranným závazkovým vztahem mezi 

prodávajícím a kupujícím, z něhož vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu 
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předmět koupě a převzít si kupní cenu. Kupujícímu pak vzniká povinnost převzít předmět 

koupě a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu‘‘. Hluva (2005, s.241) Z tohoto vyplývá, že 

nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou předmět koupě a kupní cena. Pokud se na těchto 

náležitostech účastníci neshodnou, k uzavření smlouvy nedojde. (Hluva, 2005)  

 

Kupní smlouva může být uzavřena ústně, písemně nebo konkludentně, tj. způsob, který 

nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit – (např. zaplacením smluvní ceny). 

Písemná forma je nutná pouze tam, kde to stanoví zákon, popř. dohoda účastníků (např. 

v případě převodu nemovitosti). (Tomančáková, 2008) 

 

Předmětem koupě mohou být věci movité i nemovité, určené jednotlivě nebo podle 

druhu nebo věc hromadná (např. knihovna s knihami). Také mohou být předmětem koupě 

dodávky energií (plyn, elektřina, voda), nebo např. cenné papíry a práva. Předmětem koupě 

však být nemohou peníze jako takové, kromě peněz cizích měn a např. peněz historické 

(sběratelské) hodnoty. (Tomančáková, 2008) 

 

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě 

Tyto ustanovení jsou speciálními ustanoveními k obecné kupní smlouvě, která je svou 

povahou upravena více méně dispozitivně (s jistými výjimkami). Naproti tomu ustanovení 

tohoto oddílu jsou převážně kogentní, což je důsledkem vztahů, které upravují. Upravují vztah 

profesionálního prodávajícího k neprofesionálovi, spotřebiteli, při koupi a prodeji zboží. 

Právní úprava vzhledem k nevyváženému postavení subjektů tohoto právního vztahu se musí 

proto pokusit určitým způsobem zajistit faktickou rovnost subjektů a v důsledku toho chránit 

spotřebitele. (Hluva, 2005) 

 

Co se týče těchto zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě, je pro spotřebitele 

nutné zdůraznit, že se jich nepoužije pouze pro prodej tzv. ‘‘kamenném obchodě‘‘. Tato 

ustanovení se použijí na jakoukoli kupní smlouvu, kterou uzavře podnikatel a spotřebitel, ať 

už v provozovně nebo mimo ni. Provozovnou se podle § 17 odst. 1 zákona o živnostenském 

podnikání rozumí prostor, v němž je provozována živnost. Za provozovnu se také považuje 

stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování 

služeb. Nutno dodat, že tato ustanovení platí i pro případy, kdy se jedná o kupní smlouvu 

uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání (např. podomní prodej) nebo kupní smlouvu 

uzavřenou na dálku (např. přes internet). (Tomančáková, 2008) 
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3.5. Smlouvy sjednávané na dálku – tzv. distanční smlouvy 

Problematika těchto smluv je upravena v § 53 a §54 ObčZ, které v podstatě přebírají 

směrnici Evropského parlamentu a rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele z hlediska smluv 

sjednávaných na dálku. Preambule této směrnice nám vysvětluje důvody jejího přijetí, 

kterými jsou zejména: 

- zavádění nových technologií, jež zvyšují počet způsobů, jak spotřebitelé mohou 

získávat informace o nabídkách 

- nezbytnost regulace prodeje s ohledem na nepříjemný fakt existence různých 

,,nátlakových metod‘‘ prodeje jakož i zasílání nevyžádaných zásilek 

- nutnost regulace informací sdělovaných formou prostředků distanční komunikace, 

jež by jinak mohly být v neprospěch spotřebitelů zatajovány 

- prchavost údajů sdělených některými prostředky komunikace (zejména telefonem) 

a v důsledku toho zavedení nutnosti písemně informovat o nezbytných 

informacích pro plnění smlouvy  

- porušování soukromí spotřebitele dotěrnými praktikami prodejců aj. 

Nejpádnějším důvodem pro speciální úpravu distančních smluv je pak samozřejmě 

zvyšující se obliba nakupování zboží přes internet, který se díky své pohodlnosti a rychlosti 

stal velice populárním. (Hluva, 2005) 

 

Podle § 53 odst. 1 ObčZ mohou být spotřebitelské smlouvy uzavřeny za použití 

prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti 

smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, 

adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon 

s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automaticky volající přístroj, audiotext), 

videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize 

(např. teleshoping), veřejná komunikační síť (internet). (Hluva, 2005) 

 

Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen 

tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Proto, aby mohly být použity automatické 

telefonní systémy bez (lidské) obsluhy a faxové přístroje, musí dát spotřebitel výslovný 

souhlas k jejich použití. (Jehlička et al., 2003) 
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Vyšší stupeň ochrany spotřebitele u distančních smluv stanovuje zákon u informační 

povinnosti ze strany dodavatele. Dodavatel musí spotřebiteli poskytnout informace, které 

tvoří podstatné náležitosti smlouvy, a to určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím 

k zásadě dobré víry a k ochraně osob, které to potřebují více než osoby ostatní např. osob 

nezletilých. Před uzavřením smlouvy musí být podle § 53 odst. 4 ObčZ spotřebiteli 

poskytnuty určité údaje s dostatečným předstihem. Jsou to zejména tyto informace:  

- obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště 

v případě fyzické osoby 

- název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb 

- cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků  

- náklady na dodání 

- způsob platby, dodání nebo plnění 

- poučení o právu na odstoupení 

- náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

- doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti 

Účelem tohoto ustanovení je, aby si spotřebitel mohl jednotlivé údaje ověřit nebo pouze 

zvážil pozitiva a negativa zamýšleného obchodu. (Tomančáková, 2008) 

 

Ustanovení § 54 ObčZ uvádí výčet smluv, které nelze uzavírat prostřednictvím 

prostředků komunikace na dálku. Jedná se o smlouvy: 

- o finančních službách; tyto smlouvy lze uzavřít na dálku, ale nevztahují se na ně 

obecná ustanovení § 53 odst. 2 až 9 a § 54 o distančních smlouvách. Platí pro ně 

speciální úprava uvedena v § 54a až 54d ObčZ. 

- uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných 

obchodních provozoven 

- uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím 

veřejných telefonů  

- uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv 

k nemovitosti, s výmoku nájmu 

- uzavírané na základě dražeb 

- na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného 

stálými doručovateli do domácností nebo sídla spotřebitele 

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

poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době. (Jehlička et al., 2003) 
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3.6. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu 

Problematika smluv uzavíraných mimo provozovnu je upravena ustanovením § 57 

ObčZ, který implementuje směrnici Rady č. 87/577/EHS, o ochraně spotřebitele při 

smlouvách sjednávaných mimo obchodní provozovnu. Cílem této směrnice je ochrana 

spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami dodavatele. Ty spočívají ve velice dobrých 

přesvědčovacích schopnostech dodavatele, kdy dodavatel přesvědčuje spotřebitele o 

jedinečnosti dané nabídky zboží a vychválí danou věc jak po stránce funkční, tak i 

ekonomické. V danou chvíli však spotřebitel nemá možnost srovnání s jinými výrobky a ani 

čas na rozmyšlenou. Spotřebitel tak často ,,pod tíhou argumentů dodavatele‘‘ podepíše kupní 

smlouvu a teprve doma v klidu, při jejím pročtení zjistí, že je velmi nevýhodná. Směrnice 

proto dává spotřebiteli možnost důsledek neuváženého rozhodnutí učiněného v momentě 

překvapení odstranit. (Tomančáková, 2008)S takovým jednáním se můžeme většinou setkat 

na předváděcích akcích v hotelech, na prodejních výstavách, při podomním prodeji, tržištích 

apod.
1
 

  

                                                 
1
Uvedu zde zkušenost s takovou předváděcí akcí, která se přihodila mé babičce. Dostavila se na předváděcí akci, 

která se konala v restauraci hotelu. Přednášející prohlásil, ať si každý přijde vybrat jeden los, na základě kterého 

může vyhrát hodnotné ceny. Babičce se to nezdálo a pro los si nepřišla, ale přednášející jí ho s úsměvem sám 

donesl ‘‘ No tak paní, není se čeho bát.‘‘ Následně došlo k velkému losování. Nejprve vyhrály všechny losy, 

které měly na konci jedničku - kupodivu se jednalo o celou třetinu přítomných. ‘‘Vážení hosté, blahopřejeme 

Vám! Tímto vyhráváte slevu 30.000,- Kč na námi nabízené zboží‘‘ Přítomní lidé, zejména senioři, byli potěšeni 

takovou částkou a rychle si šli svou výhru vybrat. Babička však nevyhrála. Chvíli to trvalo, než se přítomní lidé 

opět usadili a přednášející pokračoval: ‘‘Nyní, aby Vám to nebylo líto, vylosujeme ještě další koncové číslo - je 

jím číslo sedm!‘‘. Ano, konečně, babička vyhrála. Šla si tedy pro výhru. Přednášející jí říkal, jaké že to má štěstí, 

a jaké všechno nádobí vyhrála. Na konci, před ní položil kus papíru popsaný drobným písmem. ‘‘Nyní se tu 

pouze podepište, že výhru přijímáte‘‘ řekl přednášející. Babička se snažila v rychlosti zkontrolovat papír, ale 

neměla na to příliš času, protože přednášející jí pomalu papír bral s tím, že pokud o výhru nemá zájem, tak ať 

uvolní místo ostatním. Malý dav udělal své a ostatní hosté byli nervózní, že to babičce tak dlouho trvá. Babička 

už chtěla smlouvu podepsat, když v tom jí došlo, že se sice jedná o slevu 30.000,- Kč, ale stále má 10.000,- Kč 

doplácet. Na její námitky jí však přednášející odvětil, že to zboží v hodnotě 50.000,- Kč oni mají levnější o 

10.000,- Kč a ještě k tomu vyhrála slevu 30.000,- Kč a má to opravdu ‘‘za hubičku.‘‘ I kdyby to měla prodat tak 

se jí to vyplatí. Babička se za stálého naléhání ostatních seniorů odhodlala smlouvu podepsat.  

Když mi radostně zakoupené zboží ukazovala, nebyl jsem vůbec nadšený. Zapnul jsem počítač a po pár 

minutách hledání na internetu jsem to samé zboží našel za poloviční cenu. Naštěstí to bylo ještě ve lhůtě 14 dnů 

ode dne uzavření smlouvy, a tak jsem přiměl babičku od této ‘‘výhodné‘‘ smlouvy odstoupit. 



23 

 

3.7. Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku jsou takovými smlouvami, kde na 

jedné straně vystupuje dodavatel a na druhé straně spotřebitel. Na straně dodavatele bude 

vystupovat banka, pobočka zahraniční banky, devízové místo, platební instituce, instituce 

elektronických peněz, stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna, 

pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, obchodník s cennými 

papíry, penzijní fond, investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost, organizátor 

regulovaného trhu nebo investiční zprostředkovatel, nebo zahraniční osoba s obdobným 

předmětem podnikání. (Fiala et al., 2009) 

 

Spotřebitel je v tomto případě definován odlišně, než tomu bylo v obecné definici 

spotřebitele upravené v § 52 odst. 3 ObčZ, a to jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění 

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti. Tato definice se liší od obecné tím, že obsahuje pojem ,,fyzická 

osoba‘‘, kdežto původní definice obsahovala pouze ,,osoba‘‘. Z toho plyne, že pro tyto účely 

může být spotřebitelem pouze fyzická osoba, nikoli osoba právnická. (Fiala et al., 2009) 

 

Co se týče předmětu smluvního typu, o němž pojednávám, tvoří jej služby bankovní, 

platební, úvěrové a pojistné. Pod uvedený pojem také spadají smlouvy týkající se penzijního 

připojištění, poskytování investičních služeb a obchodu na trhu s investičními nástroji. 

(www.cnb.cz) 

 

Důležitým faktorem je také způsob uzavření smlouvy, který určuje, zda se na právní 

vztah bude nebo nebude vztahovat §§54a – 54d a tím i silná ochrana spotřebitele. Musí totiž 

jít o smlouvu, při jejímž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku, které jsou 

uvedeny v §53 odst. 1ObčZ (viz. kapitola 3.6). (www.epravo.cz, 2006) 

 

Zákon zajišťuje spotřebiteli co největší informovanost, která by mu měla pomoci se 

řádně rozhodnout. Právní úprava uvádí, které informace týkající se dodavatele, poskytované 

finanční služby, smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku a možných způsobech 

mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů, musí být 

spotřebiteli při jednání prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku s 
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dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty. Tyto informace musí být 

následně v souladu s uzavřenou smlouvou. (www.epravo.cz, 2006) 

 

Zákon rovněž pamatuje na situaci, kdy dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu 

bez jím učiněné výslovné objednávky. V takovém případě nemá spotřebitel povinnost za tuto 

službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti. Jeho mlčení nelze 

považovat za souhlas s poskytováním finančních služeb. (www.epravo.cz, 2006) 

 

3.8. Smlouvy, ve kterých se sjednává užívání ubytovacího zařízení nebo 

s tím spojené služby 

Smlouvy, ve kterých se sjednává užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené 

služby (dále jen time-sharingové smlouvy) lze obecně chápat jako dočasné užívání obytných 

prostor za účelem rekreace. Do této kategorie spotřebitelských smluv spadají tyto smlouvy, ve 

kterých se sjednává: 

- Dočasné užívání ubytovacího zařízení - týká se smlouvy uzavřené na období 

delší než jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává právo užívat 

jedno nebo více ubytovacích zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek. 

- Dlouhodobý rekreační produkt -týká se smlouvy uzavřené na období delší než 

jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává především právo na slevu 

nebo jiné výhody spojené s ubytováním. 

- Výměna - smlouva, na základě které se spotřebitel za úplatu stává členem 

výměnného systému, který spotřebiteli umožňuje přístup k ubytovacím zařízením 

s noclehem nebo k jiným službám výměnou za udělení dočasného přístupu 

ostatním osobám k výhodám spojeným s právy vyplývajícími z jeho smlouvy o 

dočasném užívání ubytovacího zařízení. 

- Smlouva o dalším prodeji - smlouva, na základě které obchodník pomáhá za 

úplatu spotřebiteli prodat nebo koupit právo dočasného užívání ubytovacího 

zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt. 

- Smlouva o smlouvě budoucí – smlouva, ve které se spotřebitel zavazuje uzavřít 

smlouvu z výše uvedených smluv. (www.europa.eu, 2009) 

 

Za poskytovatele se považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní činnosti nebo 

jiné podnikatelské činnosti nebo ten, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, 
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poskytne spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem, bezplatně a na formuláři, 

srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví vláda 

nařízením. Rovněž poskytovatel musí upozornit spotřebitele na jeho právo a délku lhůty 

odstoupit a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro 

odstoupení.
2
 

 

Pokud má někde poskytovatel reklamu nebo nabídku na své služby, je povinen uvést, 

jak a kde lze získat výše uvedené informace. Všechny tyto informace je poskytovatel povinen 

poskytnout před uzavřením smlouvy.
3
 

 

Informace uváděné poskytovatelem ve smlouvě musí být stejné jako před uzavřením 

smlouvy. To neplatí, pouze pokud si změnu obsahu smluvní strany výslovně sjednají nebo 

pokud je změna vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi, kterým nešlo zabránit. Na změny 

musí poskytovatel spotřebitele upozornit, tak aby k nim měl spotřebitel přístup před 

uzavřením smlouvy, a musí být ve smlouvě označeny. Poskytovatel ve smlouvě uvádí 

bydliště, místo podnikání nebo sídlo, každé za smluvních stran a datum a místo jejího 

uzavření. Součástí smlouvy je také poskytovatelem řádně vyplněný formulář pro odstoupení 

od smlouvy.
4
 

 

Smlouva musí být poskytnuta písemně, na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Je 

vyhotovena v jazyce členského státu, v němž má spotřebitel bydliště, nebo jehož je státním 

příslušníkem, podle volby spotřebitele, a za předpokladu, že daný jazyk je úředním jazykem 

Společenství. V okamžiku uzavření smlouvy spotřebitel obdrží nejméně jednu kopii smlouvy. 

(www.europa.eu, 2009) 

 

                                                 
2
§ 60 ObčZ 

3
§ 61 ObčZ 

4
§ 62 ObčZ 
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4. Odstoupení od spotřebitelských smluv 
V této části uvedu všechny možnosti odstoupení od smlouvy. Nejprve popisuji obecné 

možnosti odstoupit od jakékoliv smlouvy, následně se věnuji odstoupení od všech 

spotřebitelských smluv a nakonec uvádím odstoupení od vybraných smluvních typů, které 

patří do spotřebitelských smluv. 

 

4.1. Odstoupení od smlouvy obecně 

Jednostranně odstoupit od smlouvy lze jen v těchto případech:  

- je-li to v zákoně (rozuměno v občanském zákoníku či jiném zákoně) pro 

konkrétní případ stanoveno  

- bylo-li odstoupení dohodnuto mezi subjekty smlouvy 

- při podstatném porušení smlouvy 

 

Pokud byla smlouva uzavřena písemně, musí být odstoupení od smlouvy písemné. 

V opačném případě zákon pro odstoupení od smlouvy nevyžaduje žádnou zvláštní formu, lze 

tedy odstoupit od smlouvy písemně i ústně. Odstoupení od smlouvy se jako jednostranný, 

adresovaný právní úkon stává účinným tím, že dojde nejpozději do skončení promlčecí lhůty 

adresátovi. (Jehlička et al., 2003)  

 

Pokud došlo mezi subjekty ke sjednání odstoupení od smlouvy a pro tento případ si 

zároveň sjednali odstupné, musíme se řídit ustanovením podle § 497 ObčZ. Pouze v těchto 

případech platí, že ten, kdo smlouvu splní alespoň zčásti a nebo přijme jen částečné plnění, 

nemůže již od smlouvy odstoupit ani tehdy, poskytne-li odstupné. Oprávnění odstoupit od 

smlouvy se závazkem poskytnout odstupné může být vázáno na porušení konkrétní povinnosti 

ze smlouvy nebo na určitou okolnost, jež může nastat, ale také lze sjednat odstoupení bez 

uvedení důvodů. (Jehlička et al., 2003) 

 

Další možností k odstoupení od smlouvy je situace, kdy účastník uzavřel smlouvu 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Tato úprava má za cíl dosáhnout ve smluvních 

vztazích ovládaných zásadou smluvní volnosti potřebnou vyrovnávací spravedlnost. Pojem 

tíseň zákon nijak nevymezuje. Podle výkladu teorie a praxe se za tíseň považuje 

,,hospodářský, ale i psychický stav osoby, jenž na ni doléhá tak závažným způsobem, že tato 

osoba bez svobodného utváření své vůle uzavře smlouvu, která jí zřejmě působí újmu, a kterou 
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by proto za normálních okolností jako neprospěšnou vůbec neuzavřela‘‘. Jehlička et al. (2003, 

s.243) 

 

Vedle přítomnosti tísně v době uzavření smlouvy musí být smlouva uzavřena za 

nápadně nevýhodných podmínek. Nápadně nevýhodné podmínky můžeme charakterizovat,  

jako jasný nepoměr, vzájemně poskytnutých plnění nebo jasnou nevýhodnost dalších 

podmínek atd. Tyto předpoklady musí být pro možnost odstoupení od smlouvy splněny 

současně. Tíseň jako důvod odstoupení od smlouvy nemůžeme namítat u smluv odvážných, 

jako je např. sázka a hra. (Jehlička et al., 2003) 

 

V případě, že porušení smlouvy bylo podstatné (tj. dlužník věděl nebo mohl 

předpokládat, že věřitel nebude mít zájem na opožděném plnění), je ta smluvní strana, která 

smluvní povinnost neporušila, oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to druhé smluvní 

straně oznámila bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takovém porušení smlouvy dozvěděla. 

Oprávněný smluvní účastník tak může od smlouvy odstoupit ihned. Nicméně může, ačkoliv k 

tomu není povinen, stanovit pro řádné splnění povinností dodatečnou lhůtu. Pokud takovou 

lhůtu stanoví, může od smlouvy odstoupit, teprve až taková dodatečná lhůta uplyne bez toho, 

aby povinná smluvní strana svou povinnost dodatečně splnila. 
5
 

 

4.1.1. Odstoupení od kupní smlouvy 

Vedle obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy a důvodů upravených 

v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách může spotřebitel ještě odstoupit od kupní 

smlouvy z důvodů uvedených v ustanoveních o kupní smlouvě. Možnost odstoupit od 

smlouvy může spotřebiteli plynout: 

 z neobstarání věci ze strany prodávajícího v dohodnuté nebo přiměřené lhůtě ( § 

613ObčZ) 

 z rozporu s kupní smlouvou (§ 616 – 618 ObčZ) 

 z odpovědnosti za vady prodané věci (§ 619 a násl. ObčZ) 

 

Odstoupení od kupní smlouvy pro neobstarání věci ze strany prodávajícího 

Prodej věci může být uskutečněn buďto přímým prodejem, kdy prodávající poskytuje 

kupujícímu zboží, které má k dispozici, anebo na objednávku, když prodávající zboží v dané 

                                                 
5
§ 345ObchZ 



28 

 

době nemá, a je povinen jej obstarat. Obstaráním věci se nerozumí pouze umožnění věc 

koupit, ale také věc předat na základě kupní smlouvy.(Kotoučová, 2007) 

 

Prodávající je povinen objednané zboží obstarat, a to v dohodnuté lhůtě. Pokud tato 

lhůta není dohodnuta, tak ve lhůtě přiměřené okolnostem. Pokud se tak nestane, má 

spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. (Kotoučová, 2007) 

 

Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou 

Rozpor s kupní smlouvou nastává tehdy, kdy prodávaná věc není ve shodě s kupní 

slouvou. Shoda s kupní smlouvou znamená, že prodávaná věc je:  

- bez vad 

- má jakost a užitné vlastnosti  

 smlouvou požadované 

 prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované 

 na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané 

 popř. pro věc takového druhu obvyklé 

- odpovídá požadavkům právních předpisů 

- odpovídá co do množství, míry a hmotnosti 

- odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc 

obvykle používá 

U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny 

podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Kupující má též právo požádat, aby věc byla 

před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena, pokud to připouští 

povaha věci. (Hluva, 2005) 

 

Pojem shoda s kupní smlouvou (resp. rozpor s kupní smlouvou) je širší, než pojem 

vadného plnění. Z tohoto důvodu musíme za rozpor s kupní smlouvou považovat nejen 

klasické vady ( jako vady množství, jakosti nebo provedení), ale i nenaplnění kupujícím 

očekávaných či prodávajícím popisovaných užitných vlastností. Za rozpor s kupní smlouvou 

také můžeme považovat vadu, která vznikla:  

- neodbornou montáží nebo neodborným uvedením věci do provozu, pokud byly 

sjednány ve smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na jeho 

odpovědnost, 
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- montáží nebo uvedením do provozu kupujícím na základě nesprávných pokynů 

uvedených v návodu k montáži či uvedení do provozu. (Kotoučová, 2007) 

 

Za rozpor s kupní smlouvou se však nepovažují vady, které odpovídají míře používání 

nebo běžného opotřebení (např. je jasné, že kožený pásek u hodinek bude po šesti měsících 

užívání mírně opotřebený – toto se ale nepovažuje za rozpor s kupní smlouvou). (Kotoučová, 

2007) 

 

Nároky, které kupujícímu plynou z titulu odpovědnosti za vady, závisí na tom, kde se 

rozpor s kupní smlouvou projeví. Pokud věc není ve shodě s kupní smlouvou v okamžiku 

převzetí, nemůže kupující hned požadovat odstoupení od smlouvy. Má však nárok na to, aby 

mu prodávající věc bez zbytečného odkladu a bezplatně vyměnil nebo opravil, přičemž výběr 

způsobu nápravy si zvolí sám spotřebitel. Pokud jeden ze způsobů nápravy není možný, má 

spotřebitel opět na výběr ze dvou možností, a to buď žádat přiměřenou slevu nebo od 

smlouvy odstoupit. Je důležité upozornit na onu možnost výběru způsobu nápravy. Pokud 

např. spotřebitel žádá výměnu věci, musí mu být věc vyměněna. V případě, že by věc 

z jakéhokoliv důvodu nemohla být vyměněna, např. z důvodu, že už se dané zboží nevyrábí, 

nemůže prodávající věc místo výměny opravit (leda by se na tom s kupujícím dohodl). 

(Kotoučová, 2007) 

 

Pokud se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, 

považuje se za rozpor, který existoval již při jejím převzetí (pokud se neprokáže opak). Výše 

uvedené nároky však kupující nemá v případě, kdy o rozporu s kupní smlouvou před 

převzetím věci věděl, nebo jej dokonce sám způsobil. (Kotoučová, 2007) 

 

Odstoupení od smlouvy pro vady prodané věci 

Odpovědnost za vady prodané věci v obchodě je založena na principu tzv. zákonné 

záruky navazující na povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní 

smlouvou. Podle § 619 odst. 1 ObčZ odpovídá prodejce za vady, které se projeví jako rozpor 

s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Jestliže se kupujícímu vyskytne 

vada v záruční době koupené věci, má možnost takovou vadu u prodávajícího, popř. u 

podnikatele, který je určen v záručním listě k provádění oprav, reklamovat. Reklamaci musí 

kupující uplatnit v tzv. reklamační lhůtě. Reklamační lhůta je u věcí, na které je poskytnuta 

záruka, stejná se záruční lhůtou a činí: 
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- 24 měsíců u spotřebního zboží  

- 6 týdnů u zvířat 

- 8 dní u potravinářského zboží 

- 3 týdny u krmiv  

U některých věcí (např. léků, potravin) je zvláštními předpisy stanoveno, že na obalu 

věci nebo v připojeném návodu se vyznačuje tzv. expirační lhůta, tj. doba, do které musí být 

věc použita. U tohoto zboží záruční doba skončí uplynutím expirační lhůty. Reklamační lhůta 

u rychle se kazícího zboží je jeden den. (Jehlička et al., 2003) 

 

Zákon rozlišuje právo kupujícího na odstoupení od smlouvy podle povahy vady. Ty 

můžou být buďto odstranitelné nebo neodstranitelné. 

 

Pokud jde o vadu odstranitelnou, má kupující na výběr, zda bude požadovat bezplatné 

a včasné odstranění vady, nebo zda požádá o výměnu věci či součásti věci. Pokud tento 

postup není možný, může požádat kupující prodávajícího o přiměřenou slevu z ceny nebo 

může od smlouvy odstoupit. Výběr závisí zcela na jeho vůli. (Hluva, 2005) 

 

Jedná-li se naopak o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci, má 

kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ta samá práva přísluší 

kupujícímu i v případě, kdy jde sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné 

vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V zákoně není nijak 

upraveno ono ,,opětovné vyskytnutí vady‘‘ nebo ,,větší počet vad‘‘, avšak soudní praxe za 

takové vady považuje jejich trojí opakovaný výskyt, resp. existenci 3 různých vad. 

(Kotoučová, 2007) 

 

Za důležité považuji ještě upozornit na možnost odstoupení od smlouvy v případě 

pozdního vyřízení reklamace. Podle zákona o ochraně spotřebitele § 19 odst. 3 musí být 

reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této 

lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
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4.2. Odstoupení od spotřebitelských smluv 

4.2.1. Odstoupení od smlouvy sjednané na dálku 

Vzhledem k tomu, že spotřebitel většinou nemá možnost prohlédnout nebo si vyzkoušet 

výrobek předem, je právo spotřebitele na odstoupení od distančních smluv posíleno. Byla-li 

smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od 

smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodů a bez jakékoliv 

sankce. Dodavatel však má právo na úhradu přímých nákladů, které mu vznikly s vrácením 

zboží. (Tomančáková, 2008) 

 

Pokud dodavatel nesplnil svou informační povinnost směrem ke spotřebiteli, činí lhůta 

pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně 

předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a začíná od té doby běžet lhůta 

čtrnáctidenní. Čtrnáctidenní lhůtu dodavatel nemůže zkrátit, ale může poskytnout lhůtu delší. 

(Jehlička et al., 2003) 

 

Oznámení o odstoupení musí spotřebitel doručit dodavateli do skončení lhůty pro 

odstoupení, tj. do 14 dnů. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. V důsledku 

bezdůvodného obohacení je každý z účastníků je povinen vrátit druhému vše, co podle takové 

smlouvy získal. Dodavatel musí vrátit spotřebiteli zaplacenou částku do 30 dnů od odstoupení 

od smlouvy. (Jehlička et al., 2003) 

 

V případě kdy došlo k uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na 

dálku a způsob dodání zboží si spotřebitel zvolil osobní odběr v provozovně dodavatele, se 

pořád jedná o distanční smlouvu. Naopak v případě, kdy byla prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku uskutečněna pouze nezávazná objednávka s tím, že si spotřebitel 

výrobek zakoupí v provozovně spotřebitele, se o distanční smlouvu nejedná a nelze na ni 

uplatňovat ustanovení týkající se distančních smluv. (Jehlička et al., 2003) 

 

Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel podle § 53 

odst. 9 ObčZ povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Toto ustanovení 

má chránit spotřebitele před obtěžováním spotřebitele poskytováním nevyžádaného zboží a 

následnými pokusy dodavatele vymáhat peníze za takto poskytnuté plnění. (Jehlička et al., 

2003) 
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Kromě případů kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel 

odstoupit od smluv: 

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato 

před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli dodavatele 

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i 

zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel 

jejich originální obal 

- na dodávku novin, periodik a časopisů 

- spočívajících ve hře nebo loterii. (Jehlička et al., 2003) 

 

4.2.2. Odstoupení od smluv uzavíraných mimo provozovnu 

Podle platného stavu právní úpravy je spotřebitel při smlouvách sjednaných mimo 

obchodní provozovnu dodavatele oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů poté, co je 

smlouva uzavřena. Pokud dosud nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, má 

spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž 

si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je 

povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení smlouvy. 

(Hluva, 2005) 

 

Současně s uzavřením smlouvy je dodavatel povinen dát spotřebiteli písemné 

upozornění na existenci práva odstoupit od smlouvy a to nejpozději při uzavírání smlouvy. 

Toto upozornění musí obsahovat jméno, adresu a sídlo osoby, u níž lze toto právo uplatnit. 

V případě, že dodavatel tuto povinnost poruší, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 

1 roku od jejího uzavření. (Hluva, 2005) 

 

V § 57 odst. 4 ObčZ jsou vymezeny smlouvy, na které se ustanovení o smlouvách 

uzavíraných mimo provozovnu nevztahují. Jedná se o smlouvy: 

- jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s 

výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných 
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- na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými 

doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa 

- na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s 

nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za 

předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo 

jiné smlouvy a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy 

nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu 

nebo ve smlouvě 

- pojistné a o cenných papírech 

Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle § 57 ObčZ, ruší se smlouva od počátku, není-li 

účastníky dohodnuto jinak. Důsledkem zrušení smlouvy je povinnost stran vrátit si navzájem 

vše, co si podle smlouvy plnily a to z titulu bezdůvodného obohacení. (Hluva, 2005) 

 

4.2.3. Odstoupení od smluv o finančních službách uzavíraných na 

dálku 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této 

smlouvy, případně od předání informací, byly‑li mu v souladu se zákonem předány až po 

uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. U smluv o 

penzijním připojištění je lhůta prodloužena na 30 dní. (www.epravo.cz, 2006) 

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv, u nichž cena finanční služby závisí na pohybech 

cen na finančních trzích a dodavatel ji nemůže ovlivnit (např. nákup deviz, nákup cenných 

papírů), a dále od smluv, kde již byl na základě výslovné žádosti spotřebitele splněn závazek 

oběma smluvními stranami ještě před uplynutím lhůty, ve které lze od smlouvy odstoupit. 

(www.cnb.cz, 2012) 

 

Odstoupením od smlouvy vzniká dodavateli, ale i spotřebiteli povinnost vrátit si do 30 

dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky, pokud si na základě smlouvy již nějaké 

poskytli. Poskytl-li dodavatel spotřebiteli službu, umožňujeme mu zákon požadovat 

neprodlené zaplacení částky za tuto službu, a to v rozsahu přiměřeném poskytnuté službě. 

(Fiala et al., 2009) 

 



34 

 

Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

spotřebiteli neposkytne zákonem stanovené informace, nebo mu poskytne klamavé informace, 

má spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Zákon pro odstoupení stanovuje lhůtu 3 

měsíců ode dne, kdy se spotřebitel o porušení povinností dodavatele dozví.(www.epravo.cz, 

2006) 

 

Chce-li spotřebitel odstoupit od smlouvy, musí zaslat oznámení o odstoupení 

prokazatelným způsobem, a to v souladu s pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, o nichž 

musí dodavatel spotřebitele informovat ještě před uzavřením smlouvy. (www.cnb.cz, 2012) 

 

4.2.4. Odstoupení od time-sharingových smluv 

Spotřebitel má právo odstoupit od time-sharingové smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě bez 

uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Lhůta se počítá ode dne uzavření nebo obdržení 

smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud při uzavření smlouvy spotřebitel neobdrží 

alespoň jedno vyhotovení smlouvy, počíná mu běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy, ode 

dne, kdy toto vyhotovení obdrží.
6
 

 

Neposkytne-li poskytovatel spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od 

smlouvy, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, nebo 

tehdy, kdy ji spotřebitel obdržel. Navíc v případě, že obchodník neposkytl předsmluvní 

informace, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy tři měsíce a čtrnáct kalendářních dnů. Lhůta 

k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud je odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

odesláno před uplynutím této lhůty. (www.europa.eu, 2009) 

 

Veškeré platby záloh, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, 

výslovné uznání dluhu nebo jakékoli další úhrady spotřebitele ve prospěch poskytovatele 

nebo jiné osoby, se nesmějí uskutečnit před uplynutím lhůty, během které může spotřebitel 

odstoupit od smlouvy. (www.europa.eu, 2009) 

 

                                                 
6
§ 67 ObčZ 
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V situaci, kdy spotřebitel uzavírá smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení a 

současně smlouvu o výměně, začíná pro obě smlouvy pouze jedna lhůta pro odstoupení, která 

je určená ve smlouvě o dočasném užívání ubytovacího zařízení.
7
 

 

4.3. Srovnání a rozdíly v odstoupení 

V této kapitole bych chtěl shrnout rozdíly v odstoupení od smlouvy obecně a od 

spotřebitelských smluv. Jako kritéria jsem si určil formu (jakou se odstoupení činí), důvody 

pro odstoupení, čas (lhůta pro odstoupení), účinky odstoupení. 

 

4.3.1. Srovnání 

Forma 

Od smlouvy obecně se odstoupení činí písemnou formou, pokud byla smlouva uzavřena 

písemně. V případě ústního uzavření smlouvy se odstoupení může učinit písemně nebo ústně. 

U spotřebitelských smluv se odstoupení od smlouvy činí pouze písemnou formou. 

 

Důvody 

Obecně od smlouvy můžeme odstoupit, pouze pokud je to pro konkrétní případ 

stanoveno v zákoně, pokud si smluvní strany odstoupení dohodnou nebo při podstatném 

porušení smlouvy. U spotřebitelských smluv můžeme odstoupit ze všech obecných důvodů a 

navíc z důvodů, upravených v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách.  

 

Čas 

U smlouvy obecně se odstoupení činí bez zbytečného odkladu při zjištění důvodu pro 

odstoupení. U smluv sjednaných na dálku může spotřebitel odstoupit do 14 dnů od uzavření 

smlouvy, bez udání důvodů. Pokud dodavatel neposkytl všechny údaje o své osobě, může 

spotřebitel odstoupit do 3 měsíců od uzavření smlouvy. U smluv uzavíraných mimo 

provozovnu může spotřebitel odstoupit do 7 dnů od uzavření smlouvy, bez udání důvodů. 

Pokud dodavatel písemně neupozornil spotřebitele na možnost odstoupit od smlouvy, a to 

nejpozději při uzavírání smlouvy, může odstoupit od smlouvy do 1 roku od uzavření smlouvy. 

 

U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může spotřebitel odstoupit do 14 

dnů od uzavření smlouvy, bez udání důvodů. Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy 

                                                 
7
§ 68 ObčZ 
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neposkytne zákonem stanovené informace, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 3 

měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděl. U time-sharingových smluv může 

spotřebitel odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, bez udání důvodů. Pokud dodavatel 

neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, může odstoupit 

od smlouvy do 1 roku a 14 dnů od uzavření smlouvy. 

 

Účinky odstoupení 

U smluv obecně se odstoupením od smlouvy smlouva ruší od samého počátku, není-li 

to v zákoně nebo dohodou stanoveno jinak. Pokud si již smluvní strany poskytly nějaké 

plnění, jsou povinny se vzájemně vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

U smluv sjednávaných na dálku se odstoupením od smlouvy smlouva ruší od počátku. 

V důsledku bezdůvodného obohacení je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co 

podle takové smlouvy získal. Dodavatel musí vrátit zaplacenou částku do 30 dnů od 

odstoupení od smlouvy. 

 

U smluv uzavíraných mimo provozovnu se odstoupením od smlouvy smlouva ruší od 

počátku, není-li účastníky dohodnuto jinak. Obě strany jsou povinny si navzájem vrátit vše, 

co si podle takové smlouvy plnily, a to podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.  

 

U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se odstoupením od smlouvy 

smlouva ruší od počátku. Odstoupením od smlouvy vzniká dodavateli, ale i spotřebiteli 

povinnost vrátit si do 30 dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky, které si na základě 

této smlouvy poskytli. Pokud dodavatel poskytl spotřebiteli službu, může dodavatel 

požadovat zaplacení částky za tuto službu. Tato částka musí být přiměřená rozsahu již 

poskytnuté služby. 

 

U time-sharingových smluv se odstoupením od smlouvy smlouva ruší od počátku. 

Pokud byla spotřebiteli poskytnuta služba před odstoupením, není povinen poskytovateli nic 

hradit. 
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4.3.2. Rozdíly 

Rozdíly ve formě odstoupení nejsou, neboť musí být učiněno písemně. Pouze 

v některých případech, kdy byla smlouva uzavřena ústně je možno ústně odstoupit. Největší 

rozdíly mezi odstoupením od smlouvy obecně a od spotřebitelských smluv je v důvodech pro 

odstoupení a s tím spojených časových lhůtách pro odstoupení. Zatímco od smluv obecně lze 

odstoupit jen pokud je to v zákoně nebo mezi stranami dohodnuto, u spotřebitelských smluv 

lze odstoupit jak bezdůvodně, tak i ze zvláštních důvodů upravených v těchto ustanoveních. 

Tímto je posílena ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany. Účinky odstoupení moc 

rozdílné nejsou. Odstoupením se smlouvy od počátku ruší a strany si musí vrátit to, co si na 

základě zrušené smlouvy již plnily. Výjimka je jen u time-sharingových smluv, kde 

spotřebitel není povinen takto poskytnuté plnění vracet. 

 

4.3.3. Shrnutí 

Jako hlavní důvod vzniku spotřebitelských smluv považuji zjednodušit odstoupení od 

smlouvy pro běžného spotřebitele. Nebýt těchto ustanovení, spotřebitel by měl jen malou 

šanci ubránit se před klamavými a agresivními praktikami prodejců. Tato ustanovení 

v podstatě brání spotřebitele i před sebou samým, neboť spotřebitel jako slabší smluvní strana, 

která má menší znalost práva a má jen malé zkušenosti s prodejem, může uzavřít v důsledku 

své neznalosti velmi nevýhodnou smlouvu. Díky posílené možnosti odstoupit od těchto smluv 

a poměrně dlouhým lhůtám pro odstoupení, je pro spotřebitele snazší od nevýhodné smlouvy 

odstoupit. 
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5. Vnímání spotřebitelských smluv veřejností 

5.1. Představení dotazníkového šetření 

Tento dotazník byl publikován na internetových stránkách vyplnto.cz, určených pro 

zpracování a šíření dotazníků. Dotazníkové šetření probíhalo na bázi dobrovolného 

vyplňování šířeného internetem, obzvlášť sociálními sítěmi. Na celkem 23 otázek odpovědělo 

163 respondentů, což zančí dobrou vypovídací hodnotu. Dotazník obsahoval 23 otázek na 

danou problematiku, včetně prvních 3 otázek socio-demografického charakteru. Otázky byly 

zaměřeny na subjektivní názor respondenta a rovněž na úroveň jeho vědomostí. Většina 

otázek byla uzavřeného charakteru s výčtem možností, pouze tři otázky byly polouzavřeného 

charakteru a respondent měl také možnost doplnit nebo konkretizovat svou odpověď. 

 

5.2. Hypotézy 

Předpokládám, že tři čtvrtě dotázaných bude umět definovat, co to jsou spotřebitelské 

smlouvy, ale jen polovina dotázaných bude vědět, kdo je to spotřebitel. Lhůtu pro odstoupení 

u smluv sjednávaných na dálku bude vědět většina dotázaných, ale lhůtu u smluv uzavíraných 

mimo provozovnu bude znát polovina respondentů. Také se domnívám, že respondenti budou 

z velké většiny vědět, ve kterém zákoníku spotřebitelské smlouvy hledat. 

 

5.3.  Vyhodnocení výsledků dotazníku a srovnání s hypotézami 

 

Graf 1 Struktura respondentů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 2 Spotřebitelské smlouvy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, že převážná většina dotázaných váhala mezi dvěma otázkami. Většina   

respondentů 63% vědí, co jsou to spotřebitelské smlouvy, což téměř potvrdilo můj odhad, že 

správnou odpověď bude znát tři čtvrtě dotázaných. Dalších 30% respondentů si myslí, že 

spotřebitelské smlouvy jsou veškeré smlouvy, kde je alespoň jednou smluvní stranou 

spotřebitel, což jako přesné označení spotřebitelských smluv nestačí. Jako smlouvy uzavírané 

jen mezi spotřebiteli označilo spotřebitelské smlouvy 4% dotázaných a zbylé 3% dotázaných 

nevěděli, co spotřebitelské smlouvy jsou. 

 

Graf 3 Spotřebitelem je každý 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak jsem předpokládal, pouze polovina respondentů 50% věděla, kdo je to spotřebitel. 

Další polovina dotázaných si myslí, že spotřebitelem je buď ten, kdo nakupuje zboží, jiné 

majetkové hodnoty nebo služby u dodavatele 23% nebo fyzická osoba, která nakupuje zboží, 

jiné majetkové hodnoty nebo služby u dodavatele 22%. Vůbec tak nezohledňovali to, že 

spotřebitelem nemůže být osoba, která tak činí v rámci svého podnikání. Zbylých 5% 

nevědělo kdo je to spotřebitel. 

 

Graf 4 Uzavření spotřebitelské smlouvy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na otázku jakým způsobem lze spotřebitelskou smlouvu uzavřít odpovědělo 36% 

dotázaných, že pouze písemně. Správnou odpověď označilo 35% dotázaných, a to že 

spotřebitelskou smlouvu lze uzavřít písemně, v některých případech ústně. Písemně i ústně 

odpovědělo 26% respondentů a 3% nevěděli jak odpovědět. 

 

Graf 5 Čtete si obchodní podmínky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledků vyplývá, že lidé si čtou obchodní podmínky většinou jen u důležité smlouvy 

40%  a nebo je nečtou nijak pečlivě 31%. Pouze 22% respondentů čtou obchodí podmínky 

vždy a pozorně. 7% dotázaných nečte obchodní podmínky smlouvy vůbec. 

 

Graf 6 Uzavírání smlouvy mimo prodejnu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Spotřebitelskou smlouvu uzavíranou mimo provozovnu (např. v bytě), by podle 

výsledků nikdy neuzavřelo 58% respondentů. Nejspíš to bude v důsledku mediální publicity 

klamavých a agresivních praktik podomních prodejců a na různých předváděcích akcích. 

Naopak 31% dotázaných nemá problém spotřebitelskou smlouvu mimo provozovnu uzavřít. 

Zbylých 11% dotázaných už tuto smlouvu uzavřelo. U této odpovědi respondenti měli uvést, 

jakou zkušenost s tímto způsobem nákupu měli. Z celkových 18 lidí odpovědělo 14 lidí 

dobrou zkušenost a 4 lidi špatnou. 

 

Graf 7 Uzavírání smlouvy přes internet 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu vyplývá, že spotřebitelskou smlouvu by prostřednictvím internetu uzavřelo 29% 

dotázaných. Naopak 42% respondentů by tímto způsobem spotřebitelskou smlouvu nikdy 

neuzavřelo. Tak vysoké číslo mě překvapilo, vzhledem k vzrůstající oblibě nakupování přes 

internet v posledních letech. Dalších 29% lidí už spotřebitelskou smlouvu prostřednictvím 

internetu uzavřelo. U této odpovědi respondenti měli uvést, jakou zkušenost s tímto způsobem 

nákupu měli. Z celkových 48 lidí odpovědělo 44 lidí dobrou zkušenost, 4 lidi špatnou. 

 

Graf 8 Rozdíl mezi odstoupením a výpovědí smlouvy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak z výsledků vyplývá  9% lidí si myslí, že není žádný rozdíl mezi odstoupením od 

smlouvy a výpovědí smlouvy. Dalších 66% dotázaných správně odpovědělo, že je rozdíl mezi 

odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy, avšak pouze čtvrtina z těchto lidí byla schopna 

uvést konkrétní rozdíly. K odstoupení od smlouvy nejčastěji respondenti uváděli, že odstoupit 

se může pouze v zákonem stanovené lhůtě, a že se odstoupením smlouva ruší od počátku. U 

výpovědi respondenti zmiňovali výpovědní lhůtu, a že vypovědět smlouvu lze dle podmínek 

smlouvy. Zbylých 25% neví, jestli je mezi tím rozdíl. 
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Graf 9 Důvod pro odstoupení od jakékoliv smlouvy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Většina dotázaných 61% si správně myslí, že důvod pro odstoupení od jakékoliv 

smlouvy je uveden v zákoně nebo smlouvě, anebo je jím každé závažné porušení smlouvy. 

Dalších 22% respondentů uvedlo, že tento důvod může být uveden v zákoně nebo smlouvě. 

7% dotázaných si dokonce myslí, že zmíněný důvod není nutný a odstoupit mohou vždy. 

Pouze 4% respondentů jsou toho názoru, že daný důvod je uveden pouze v zákoně a 

zbývajících 6% dotázaných neumí tuto otázku posoudit. 

 

Graf 10 Rozdíl mezi odstoupením 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patné, že víc jak polovina respondentů 53 % nevěděla, zda je nějaký rozdíl 

mezi odstoupením od spotřebitelské smlouvy a od jiné smlouvy. 22% si myslí, že 

v odstoupení rozdíly nejsou. Čtvrtina dotázaných 25% uvedla, že je rozdíl v odstoupení od 
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spotřebitelské smlouvy než od jiné smlouvy. U této odpovědi mohli respondenti uvádět 

konkrétní rozdíly v odstoupení. Nejčastěji zmiňovali, že od spotřebitelských smluv je 

jednodušší odstoupit díky lhůtám pro odstoupení. 

 

Graf 11 Odstoupení od smluv na dálku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak jsem předpokládal, většina dotázaných 65% zná lhůtu pro odstoupení od smluv 

sjednávaných na dálku. Dalších 9% dotázaných si myslí, že zmíněná lhůta pro odstoupení je 

do 14 dnů od uzavření smlouvy, s udáním důvodů pro odstoupení, plus storno poplatek. 7% 

respondentů uvedlo, že zmíněná lhůta je 7 dní od uzavření smlouvy, s udáním důvodů pro 

odstoupení a bez jakékoliv sankce. Zbývajících 19% nezná lhůtu pro odstoupení od smluv 

sjednávaných na dálku. 

Graf 12 Odstoupení od smluv mimo provozovnu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zde se můj odhad mýlil, když jsem předpokládal, že lhůtu u smluv uzavíraných mimo 

provozovnu bude znát polovina respondentů, protože správně odpovědělo pouhých 17% 

dotázaných. Necelá polovina 44% lidí si myslí, že zmíněná lhůta pro odstoupení je do 14 dnů 

od uzavření smlouvy a 8% dotázaných je přesvědčeno, že tato lhůta je do 15 dnů od uzavření 

smlouvy. 31% respondentů tuto lhůtu neví. 

 

Graf 13 Příklad 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na tomto příkladu jsem si ověřil, že lidé neznají ,,chytáky‘‘ prodejců (dodavatelů), kteří 

běžně uvádí ve smlouvě to, že si zákazník schůzku předem sjednal a spoléhají na nepozornost 

lidí. Z výsledků totiž vyplývá, že 63% dotázaných si myslí, že když si předem sjednají 

schůzku s dodavatelem, můžou od smlouvy odstoupit. Dalších 23% dotázaných v tomto 

případě nevědělo, zda mohou odstoupit. Pouhých 14% respondentů vědělo, že od takto 

sjednaného nákupu odstoupit nemohou. 
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Graf 14 Odstoupení od finančních smluv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že lidé moc smlouvy o finančních službách uzavíraných na 

dálku neznají. Celých 41% dotázaných neznalo lhůtu pro odstoupení od těchto smluv. Dalších 

14% respondentů se domnívá, že tato lhůta je do 7 dnů od uzavření smlouvy a 13% 

dotázaných si myslí, že je to až do 15 dnů od uzavření smlouvy. Celkem 32% respondentů se 

správně domnívá, že mohou odstoupit od smluv o finančních službách uzavíraných na dálku 

do 14 dnů od uzavření smlouvy. 

 

Graf 15 Zvláštní důvod pro odstoupení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U této otázky jsem zjišťoval, zda lidé ví o nějakém zvláštním důvodu, díky kterému mohou  

odstoupit od spotřebitelské smlouvy i po uplynutí lhůty pro odstoupení. Přes polovinu 

dotázaných, celkem 58% takový důvod nezná. Dalších 11% dotázaných si myslí, že takový 
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zvláštní důvod neexistuje. Zbývajících 31% respondentů odpovědělo, že existuje. U této 

odpovědi mohli uvádět různé důvody. Nejčastěji uváděli neplnění závazků druhou stranou, 

dále uvedení nepravdivých údajů ve smlouvě nebo smrt. 

 

Graf 16 Kde jsou spotřebitelské smlouvy obsaženy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, že většina respondentů, celých 60% si myslí, že úpravu 

spotřebitelských smluv naleznou v obchodním zákoníku. Pouze 32% dotázaných správně 

uvedlo, že se spotřebitelské smlouvy nachází v občanském zákoníku. 7% dotázaných 

nevědělo, kde spotřebitelské smlouvy hledat a zanedbatelné 1% respondentů si myslí, že se 

nachází v zákoníku práce. Tento výsledek se neshoduje s mou hypotézou, ve které jsem 

předpokládal, že respondenti budou z velké většiny vědět, ve kterém zákoníku spotřebitelské 

smlouvy hledat. 

 

5.4.  Naplnění hypotéz a moje poznatky 

Na závěr zhodnotím svoje hypotézy. Myšlenka, že tři čtvrtě respondentů mého 

dotazníkového šetření bude umět definovat, co to jsou spotřebitelské smlouvy se téměř 

potvrdila. Z výsledku 63% vyplývá, že se můj odhad mýlil o 12%. Také se potvrdilo, že jen 

polovina respondentů bude vědět, kdo je to spotřebitel. Výsledek 50% to naprosto přesně 

potvrzuje. Následně jsem zjišťoval, zda lidé čtou obchodní podmínky smlouvy a jaký mají 

postoj ke spotřebitelským smlouvám uzavíraným mimo provozovnu a přes internet. Ke 

smlouvě uzavírané mimo provozovnu má větší polovina respondentů 58% negativní vztah a 

nikdy by ji neuzavřela, menší polovina ji už uzavřela nebo by ji v budoucnu neměla problém 

uzavřít. U internetových smluv jsem byl překvapen počtem lidí, kteří mají k tomuto způsobu 
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nákupu negativní postoj. Navzdory pohodlnosti, přehlednosti a rostoucí oblibě takto 

sjednaného nákupu, 42% lidí by nikdy takhle spotřebitelskou smlouvu neuzavřelo. 

Zbývajících 58% má k tomuto způsobu nákupu pozitivní vztah. 

 

Dále jsem zjišťoval, zda lidé vědí, kde jsou uvedeny důvody pro odstoupení od 

jakékoliv smlouvy. 61% dotázaných  vědělo, kde jsou uvedeny, což je dle mého názoru dobrý 

výsledek. Následující otázky byly zaměřeny na znalost lhůty pro odstoupení u jednotlivých 

druhů spotřebitelských smluv. U smluv sjednávaných na dálku jsem předpokládal, že většina 

dotázaných bude vědět lhůtu pro odstoupení, což výsledek 65% správných odpovědí potvrdil. 

U smluv uzavíraných mimo provozovnu byla moje hypotéza, že lhůtu pro odstoupení bude 

vědět jen polovina dotázaných. Zde byl můj odhad příliš optimistický, neboť lhůtu vědělo 

pouze 17% dotázaných, zbytek dotázaných odpověděl buď nesprávně nebo nevěděl. O nic 

lépe nedopadli respondenti ani u smluv o finančních službách uzavíraných na dálku. Zde 

vědělo lhůtu pro odstoupení 32% dotázaných. Z toho vyplývá, že kromě smluv uzavíraných 

na dálku mají spotřebitelé značné neznalosti, co se spotřebitelských smluv týče. 

 

Znalosti respondentů jsem si ověřoval i na příkladu, kdy jsem zjišťoval, zda může 

spotřebitel odstoupit od smlouvy, pokud si předem sjednal schůzku s dodavatelem, za účelem 

objednávky mimo provozovnu dodavatele. Pouhých 14% dotázaných odpovědělo správně, že 

nemůže. Celých 68% dotázaných se mylně domnívalo, že odstoupit můžou a zbytek nevěděl. 

Rozpor s hypotézou také nastal u otázky, ve kterém zákoníku mají spotřebitelé hledat 

spotřebitelské smlouvy. Správně odpovědělo jen 32% dotázaných. 

 

Je však třeba konstatovat, že v práci nehodnotím srovnatelné vzorky respondentů, které 

by čítaly u každé dílčí skupiny stejný počet členů. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí a lidí 

s maturitou, výrazně převyšuje počet lidí s výučním listem a se základním vzděláním. Proto 

jsem nemohl udělat vzdělanostní srovnání všech skupin. Při porovnání vysokoškolsky 

vzdělaných lidí se středoškolsky vzdělanými s maturitou k žádným výrazným znalostním 

rozdílům nedošlo. Také věkové skupiny jsou v nepoměru, kde převyšuje počet lidí mezi 18-30 

roky nad ostatními věkovými skupinami. 
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6. Závěr 

Bakalářskou prací jsem chtěl poskytnout ucelený náhled do sféry spotřebitelských 

smluv, za pomoci několika užitých metod. Provedl jsem srovnávání, dotazování a 

analyzování. Hlavním cílem bylo uvést rozdíly mezi odstoupením od smluv obecně a smluv 

spotřebitelských a zjistit znalost spotřebitelských smluv veřejností. To bylo provedeno na 

základě dotazníku, výsledky byly vyhodnoceny a porovnány s hypotézami. Ty se potvrdily ve 

všech případech, až na dvě výjimky – otázku do kolika dnů může spotřebitel odstoupit u 

smluv uzavíraných na dálku a který zákoník obsahuje úpravu spotřebitelských smluv. 

Prokázalo se, že lidé mají nízkou úroveň znalostí ohledně spotřebitelských smluv, převážně u 

otázek o odstoupení. 

 

Druhým cílem bylo rozebrat rozdíly mezi odstupováním od smluv obecně a 

spotřebitelskými smlouvami. Provedl jsem srovnání a uvedl rozdíly mezi odstoupením. 

Nakonec jsem shrnul, proč spotřebitelské smlouvy vznikly a co spotřebiteli přinesly. 

 

Zvláštně na mě působí fakt, že u některých spotřebitelských smluv je před uzavřením 

smlouvy dodavatel povinen upozornit spotřebitele na možnost odstoupit, anebo předat řádně 

vyplněný formulář k odstoupení a u některých ne. Myslím si, že tato povinnost dodavatele by 

měla být u všech smluv, aby se ještě více zvýšila ochrana spotřebitele. 

 

Tato práce by se dala využít jako zdroj informací pro další výzkumy v dané 

problematice, anebo jako jednoduchý přehled spotřebitelských smluv pro laickou veřejnost. 

Docela mě překvapil velký zájem o výsledky dotazníku a myslím si, že i tímto způsobem 

jsem se zasloužil o zvýšení znalostí spotřebitelů o spotřebitelských smlouvách. 

 

Zpracování mé bakalářské práce mě velmi obohatilo. Získal jsem v dané problematice 

rozsáhlé znalosti z odborné literatury a internetu. Kdybych se někdy v budoucnu osobně stal 

obětí nějakých klamavých obchodních praktik, určitě bych se dokázal účinně bránit. 
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