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§ 1811 odst. 2 
písm. c) 

 

(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto 
skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí 
podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před 
uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel 
učiní závaznou nabídku 

c) celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a 
pokud povaha zboží nebo služby neumožňuje stanovit 
cenu předem, způsob jejího výpočtu, 

32011L0083 Článek 5 odst. 1 
písm. c) 

1. Před tím, než je spotřebitel vázán jakoukoliv 
smlouvou jinou než smlouvou uzavřenou na dálku 
nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory či odpovídající smluvní nabídkou, 
poskytne obchodník spotřebiteli jasným 
a srozumitelným způsobem tyto informace, pokud 
již tyto informace nejsou patrné ze souvislostí: 

c) celkovou cenu zboží nebo služeb včetně daní, 
nebo pokud z povahy zboží nebo služeb vyplývá, 
že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob 
jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo pokud 
tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, 
skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové 
dodatečné poplatky; 

§ 1811 odst. 2 
písm. d) 

d) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění, a 
postup pro vyřizování stížností, má-li podnikatel 
takový postup stanoven, 

32011L0083 Článek 5 odst. 1 
písm. d) 

d) případně podmínky platby, dodání a plnění, 
lhůtu, do níž se obchodník zavazuje dodat zboží 
nebo poskytnout službu, a obchodníkovy 
podmínky vyřizování reklamací a stížností; 

§ 1811 odst. 2 
písm. f) 

 

f) údaje o existenci zákonných práv z vadného plnění, 
jakož i práv ze záruky za jakost a další podmínky pro 
uplatňování těchto práv, včetně údajů o poprodejním 
servisu, pokud jej podnikatel poskytuje, 

32011L0083 Článek 5 odst. 1 
písm. e) 

e) kromě připomenutí existence zákonné záruky za 
soulad zboží se smlouvou i existenci a podmínky 
případného poprodejního servisu a obchodních 
záruk; 
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§ 1811 odst. 2 
písm. g) 

 

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení 
závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo jde-li o smlouvou automaticky 
obnovovanou, 

32011L0083 Článek 5 odst. 1 
písm. f) 

f) případně dobu platnosti smlouvy, nebo je-li 
smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo 
automaticky obnovována, podmínky ukončení 
smlouvy; 

§ 1811 odst. 2 
písm. h) 

h) údaje o funkcích digitálního obsahu, včetně 
technických ochranných opatření, a 

32011L0083 Článek 5 odst. 1 
písm. g) 

g) případně funkčnost digitálního obsahu, včetně 
příslušných technických ochranných opatření; 

§ 1811 odst. 3 
písm. b) a c) 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na smlouvu 

b) o zájezdu, a 

c) o finanční službě. 

32011L0083 Článek 3 odst. 3, 
písm. d), g) 

3. Tato směrnice se nevztahuje na smlouvy: 

d) týkající se finančních služeb; 

g) náležející do oblasti působnosti směrnice Rady 
90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných 
službách pro cesty, pobyty a zájezdy; 

§ 1812 odst. 2 (2) K ujednáním odchylujícím se v neprospěch 
spotřebitele od ustanovení zákona stanovených k 
ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, 
že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon 
poskytuje. 

31993L0013 Článek 6 

 

 

 

 

 

1. Členské státy stanoví, že nepřiměřené podmínky 
použité ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo 
poskytovatelem se spotřebitelem nejsou podle 
jejich vnitrostátních právních předpisů pro 
spotřebitele závazné a že smlouva zůstává pro 
strany závaznou za stejných podmínek, může-li 
nadále existovat bez dotyčných nepřiměřených 
podmínek.  

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro 
zajištění toho, aby spotřebitel neztratil ochranu, 
kterou mu poskytuje tato směrnice, proto, že si 
zvolil právní předpisy třetí země jako právní 
předpisy vztahující se na smlouvu, jestliže 
smlouva úzce souvisí s územím členských států. 

§ 1813  

 
(1) Zakázaná jsou ujednání, která zakládají v 
rozporu s požadavkem poctivosti významnou 
nerovnováhu práv nebo povinností stran v 
neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o 
hlavním předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou 
spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným 

31993L0013 Článek 3 odst. 1 1. Smluvní podmínka, která nebyla individuálně 
sjednána, je považována za nepřiměřenou, jestliže 
v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje 
významnou nerovnováhu v právech 
a povinnostech stran, které vyplývají z dané 
smlouvy, v neprospěch spotřebitele.  
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způsobem. 
(2) Zneužívající povaha ujednání se posuzuje s 
ohledem na povahu zboží nebo služby, které jsou 
předmětem závazku, na ostatní smluvní ujednání a na 
všechny okolnosti provázející uzavření smlouvy, i 
s ohledem na ujednání obsažená v jiné smlouvě, na 
které dané ujednání závisí.  

  31993L0013 Článek 4 1. Aniž je dotčen článek 7, posuzuje se 
nepřiměřenost smluvní podmínky s ohledem na 
povahu zboží nebo služeb, pro které byla smlouva 
uzavřena, a s odvoláním na dobu uzavření 
smlouvy s ohledem na všechny okolnosti, které 
provázely uzavření smlouvy, a na všechny další 
podmínky smlouvy nebo jiné smlouvy, ze kterých 
vychází. 

2. Posouzení nepřiměřené povahy podmínek se 
netýká ani definice hlavního předmětu smlouvy, 
ani přiměřenosti ceny a odměny na straně jedné, 
ani služeb nebo zboží dodávaných výměnou na 
straně druhé, pokud jsou tyto podmínky sepsány 
jasným a srozumitelným jazykem. 

§ 1814 Zneužívající jsou zejména ujednání, která  

a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z 
vadného plnění nebo na náhradu újmy, 

b) spotřebitele zavazují plnit nepodmíněně, zatímco 
podnikateli vznikne povinnost plnit splněním 
podmínky závislé na jeho vůli,  

c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co 
mu spotřebitel vydal, jestliže spotřebitel neuzavře 
smlouvu nebo nesplní závazek, aniž mu vznikne právo 
na náhradu v přiměřené výši, pokud podnikatel 
závazek ukončí nebo nesplní, 

31993L0013 Článek 3 odst. 3 

 

3. Příloha obsahuje informativní a nevyčerpávající 
seznam podmínek, které mohou být pokládány za 
nepřiměřené. 
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d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy 
bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,  

e) umožňují podnikateli vypovědět smlouvu uzavřenou 
na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby, aniž 
pro to jsou vážné důvody, 

f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění 
ujednání, s nímž neměl možnost seznámit se před 
uzavřením smlouvy, 

g) umožňují podnikateli, aby jednostranně změnil 
práva či povinnosti stran bez vážného důvodu přesně 
uvedeného ve smlouvě, 

h) umožňují, aby cena zboží nebo služby byla 
stanovena až v okamžiku dodání nebo plnění, nebo 
aby podnikatel zvýšil cenu, aniž by v obou případech 
měl spotřebitel právo ukončit závazek, pokud se 
konečná cena v poměru k ceně dohodnuté při uzavírání 
smlouvy podstatně zvýšila, 

i) ukládají spotřebiteli, který nesplní svoji povinnost ze 
smlouvy, nepřiměřenou sankci, 

j) vylučují nebo omezují právo spotřebitele podat 
žalobu nebo použít jiný procesní prostředek, omezují 
důkazní prostředky, které má spotřebitel k dispozici, 
nebo ukládají spotřebiteli povinnost prokázat splnění 
povinností podnikatele, kterou by podle práva měl nést 
podnikatel, 

k) vylučují nebo omezují právo spotřebitele vůči 
podnikateli nebo vůči jiné osobě v případě nesplnění 
závazku nebo v případě vadného plnění ze strany 
podnikatele, včetně možnosti započtení pohledávky 
spotřebitele proti pohledávce podnikatele, 

l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek 
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má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen, 

m) umožňují, aby si podnikatel v případě, že sám 
ukončí závazek, ponechal peněžitá plnění uhrazená za 
služby, které dosud neposkytl, 

n) automaticky obnovují smlouvu na dobu určitou 
nebo prodlužují závazek, pokud lhůta určená 
spotřebiteli pro odmítnutí obnovení smlouvy nebo 
prodloužení závazku nepřiměřeně předchází den 
obnovení smlouvy, 

o) umožňují, aby podnikatel jednostranně a bez 
vážného důvodu změnil vlastnosti zboží, které má být 
dodáno, nebo služby, která má být poskytnuta, 

p) umožňují podnikateli určovat, zda je zboží nebo 
služba v souladu se smlouvou, nebo mu svěřují 
výlučné právo vykládat kterékoli smluvní ujednání, 

r) omezují povinnosti podnikatele, k nimž se zavázali 
jeho zástupci, nebo podmiňují tyto povinnosti 
dodržením jiné zvláštní náležitosti, 

s) zavazují spotřebitele ke splnění jeho povinností, i 
když podnikatel své povinnosti nesplní, nebo 

t) umožňují podnikateli bez souhlasu spotřebitele 
postoupit pohledávku za smlouvy, jestliže to může 
vést ke zhoršení postavení spotřebitele. 

  31993L0013 Příloha PODMÍNKY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 3 

1. Podmínky, jejichž cílem nebo následkem je: 

a) zbavení se nebo omezení zákonné odpovědnosti 
prodávajícího nebo poskytovatele v případě smrti 
spotřebitele nebo újmy na jeho zdraví 
způsobených jednáním nebo opomenutím 
prodávajícího nebo poskytovatele; 
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b) nepřiměřené zbavení spotřebitele zákonných 
práv vůči prodávajícímu nebo poskytovateli nebo 
jiné straně nebo omezení těchto práv v případě 
celkového nebo částečného neplnění nebo 
nedostatečného plnění některého ze smluvních 
závazků ze strany prodávajícího nebo 
poskytovatele, včetně možnosti vyrovnání dluhu 
vůči prodávajícímu nebo poskytovateli případným 
nárokem, který proti němu spotřebitel může mít; 

c) závaznost dohody pro spotřebitele, zatímco 
prodávající nebo poskytovatel váže plnění služeb 
na podmínku, jejíž uskutečnění závisí pouze na 
jeho vlastní vůli; 

d) možnost, aby si prodávající nebo poskytovatel 
ponechal částky zaplacené spotřebitelem, jestliže 
se spotřebitel rozhodne neuzavřít smlouvu, aniž je 
spotřebiteli umožněno, aby od prodávajícího nebo 
poskytovatele obdržel odškodnění v přiměřené 
výši, jestliže je prodávající nebo poskytovatel 
stranou, která zrušuje smlouvu; 

e) požadavek na spotřebiteli, který neplní svůj 
závazek, aby platil nepřiměřeně vysoké odškodné; 

f) povolení prodávajícímu nebo poskytovateli 
zrušit smlouvu na základě libovolného uvážení, 
jestliže stejné právo není vyhrazeno spotřebiteli, 
nebo možnost, aby si prodávající nebo 
poskytovatel v případě, že sám zrušuje smlouvu, 
ponechal částky zaplacené za služby, které ještě 
neposkytl; 

g) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel 
ukončil smlouvu s platností na dobu neurčitou bez 
patřičného oznámení, s výjimkou případů, kdy pro 
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to existují závažné důvody; 

h) automatické prodloužení smlouvy s platností na 
dobu určitou, pokud se spotřebitel nevyjádřil jinak, 
a když termín stanovený spotřebiteli k tomu, aby 
vyjádřil přání neprodlužovat smlouvu, je 
nepřiměřeně krátký; 

i) neodvolatelný závazek spotřebitele, aby plnil 
podmínky, se kterými se nemohl seznámit před 
uzavřením smlouvy; 

j) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel 
jednostranně změnil podmínky smlouvy bez 
pádného důvodu, který je uveden ve smlouvě; 

k) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel 
jednostranně změnil bez pádného důvodu jakékoli 
vlastnosti výrobku, který má být dodán, nebo 
služby, která má být poskytnuta; 

l) možnost, aby cena zboží byla stanovena v 
okamžiku dodávky nebo aby prodávající nebo 
poskytovatel zvýšil cenu, aniž by v obou případech 
dal spotřebiteli odpovídající právo smlouvu zrušit, 
jestliže je konečná cena příliš vysoká v poměru k 
ceně dohodnuté při uzavírání smlouvy; 

m) vyhrazení práva prodávajícímu určovat, zda 
dodané zboží nebo poskytnutá služba je v souladu 
se smlouvou, nebo vyhrazení výlučného práva 
prodávajícímu vykládat jakoukoli podmínku 
smlouvy; 

n) omezení povinnosti prodávajícího nebo 
poskytovatele dodržovat závazky, na které 
přistoupili jeho zástupci, nebo podmiňovat tyto 
závazky dodržením jiné zvláštní formality; 

o) zavázání spotřebitele ke splnění všech jeho 
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povinností, i když prodávající nebo poskytovatel 
své povinnosti neplní; 

p) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel bez 
souhlasu spotřebitele převedl svá práva a 
povinnosti podle smlouvy, jestliže toto převedení 
může sloužit ke snížení záruk spotřebiteli; 

q) zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo 
použít jiný opravný prostředek, zejména požadovat 
na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně 
rozhodčímu soudu, na který se nevztahují 
ustanovení právních předpisů, nebo bránění 
uplatnění tohoto práva, nepřiměřené omezování 
důkazů, které má spotřebitel k dispozici, nebo 
ukládání důkazního břemene, které by podle 
použitelných právních předpisů mělo příslušet 
druhé smluvní straně, spotřebiteli. 

2. Oblast působnosti pododstavců g), j) a l) 

a) Pododstavec g) není na překážku podmínkám, 
jimiž si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje 
právo jednostranně ukončit bez oznámení smlouvu 
s platností na dobu neurčitou, je-li k tomu pádný 
důvod, za předpokladu, že se po poskytovateli 
vyžaduje, aby neprodleně informoval druhou 
smluvní stranu nebo strany. 

b) Pododstavec j) není na překážku podmínkám, 
podle kterých si poskytovatel finančních služeb 
vyhrazuje právo bez oznámení změnit úrokovou 
sazbu, kterou má platit spotřebitel nebo která má 
být spotřebiteli placena, nebo částku jiných 
poplatků za finanční služby, v případě, kdy je k 
tomu pádný důvod, za předpokladu, že se po 
poskytovateli vyžaduje, aby při nejbližší 
příležitosti informoval druhou smluvní stranu nebo 
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strany, a že tato strana nebo strany mají možnost 
vypovědět smlouvu okamžitě. 

Pododstavec j) také není na překážku podmínkám, 
podle kterých si prodávající nebo poskytovatel 
vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky 
smlouvy s platností na dobu neurčitou, za 
předpokladu, že se po něm vyžaduje, aby o tom 
informoval spotřebitele přiměřeným oznámením, a 
že spotřebitel má možnost vypovědět smlouvu. 

c) Pododstavce g), j) a l) se nevztahují na: 

- obchody s převoditelnými cennými papíry, 
finančními nástroji a s jinými výrobky nebo 
službami, u nichž je cena závislá na kotování na 
burze cenných papírů nebo na indexu nebo tržní 
sazbě, na které nemá prodávající nebo 
poskytovatel žádný vliv, 

- smlouvy o nákupu nebo prodeji cizí měny, 
cestovních šeků nebo mezinárodních peněžních 
poukázek vystavených v cizí měně. 

d) Pododstavec l) není na překážku doložkám o 
cenové indexaci, pokud je zákon připouští, za 
předpokladu, že způsob, kterým se ceny mění, je 
výslovně popsán. 

§ 1815 

 

Ke zneužívajícímu ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej 
spotřebitel dovolá. 

31993L0013 Článek 5 V případě smluv, v nichž jsou všechny nebo 
některé podmínky nabízené spotřebiteli předloženy 
písemně, musí být tyto podmínky sepsány jasným 
a srozumitelným jazykem. Při pochybnosti 
o významu některé podmínky má převahu výklad, 
který je pro spotřebitele nejpříznivější. Toto 
pravidlo pro výklad se nepoužije v souvislosti 
s postupy stanovenými v čl. 7 odst. 2. 
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§ 1816  

 

Neobjednané plnění 

Plnil-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a 
ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele 
jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své 
náklady podnikateli ani nic vracet, ani ho o tom 
vyrozumět. 

32011L0083 Článek 27 Spotřebiteli nevzniká povinnost poskytnout úhradu 
v případech nevyžádaného dodání zboží, vody, 
plynu, elektřiny, tepla z dálkového vytápění nebo 
digitálního obsahu či nevyžádaného poskytnutí 
služeb, které je zakázáno na základě čl. 5 odst. 5 
a bodu 29 přílohy I směrnice 2005/29/ES. V těchto 
případech nelze neexistenci odpovědi ze strany 
spotřebitele po takovém nevyžádaném dodání nebo 
poskytnutí považovat za souhlas. 

  32002L0065 Článek 9 Aniž jsou dotčeny právní předpisy členských států 
o konkludentním prodloužení smluv uzavřených 
na dálku, pokud je dovolují, přijmou členské státy 
nezbytná opatření k 
– zákazu poskytování finančních služeb 
spotřebiteli bez předchozí žádosti z jeho strany, 
zahrnuje-li tato dodávka požadavek na okamžitou 
nebo odloženou platbu, 
– zproštění spotřebitele jakýchkoli závazků 
v případě nevyžádaných poskytnutí, přičemž 
neexistence odpovědi se nesmí vykládat jako 
souhlas. 

§ 1817 

 

Dodatečné platby 

Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další 
platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na 
základě hlavního smluvního závazku, pokud 
spotřebitel nedal k této další platbě před uzavřením 
smlouvy výslovný souhlas. Tento souhlas nesmí být 
odvozen z předem nastavených možností, které by 
spotřebitel musel odmítnout, aby se vyhnul dodatečné 
platbě. 

32011L0083 Článek 22 Před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou nebo 
nabídkou, si obchodník vyžádá výslovný souhlas 
spotřebitele pro každou další platbu kromě 
dohodnuté úhrady za hlavní smluvní závazek 
obchodníka. Pokud obchodník tento výslovný 
souhlas spotřebitele neobdržel, ale podsunul mu jej 
pomocí předem nastavených možností, které musí 
spotřebitel zamítnout, aby se vyhnul dodatečné 
platbě, má spotřebitel nárok na vrácení této platby. 

§ 1819 

 

Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty 
takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně 

32011L0083 Článek 2 odst. 10 Pro účely této směrnice se rozumí: 

10) "trvalým nosičem" jakýkoli nástroj, který 
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zobrazovat po dobu přiměřenou účelu těchto údajů.  

 

umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat 
informace určené jemu osobně, a to způsobem 
vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu 
přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje 
reprodukci uložených informací v nezměněném 
stavu; 

§ 1820 odst. 1 
pododstavec 1 

 

Sdělení před uzavřením smlouvy 

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a 
používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden 
komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít 
smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále 
jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-
li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor 
obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel 
spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením 
smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou 
nabídku  

32011L0083 Článek 2 odst. 7 Pro účely této směrnice se rozumí: 

7) "smlouvou uzavřenou na dálku" jakákoli 
smlouva uzavřená mezi obchodníkem 
a spotřebitelem v rámci organizovaného systému 
prodeje či poskytování služeb na dálku bez 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele s výhradním použitím jednoho nebo 
více prostředků komunikace na dálku až do 
okamžiku uzavření smlouvy, včetně tohoto 
okamžiku; 

 

§ 1820 odst. 1 
písm. a) 

a) údaj o hlavních vlastnostech zboží nebo služby 
v rozsahu odpovídajícím danému nosiči a povaze 
zboží nebo služby,  

 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. a) 

1.   Před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou 
uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou 
mimo obchodní prostory či odpovídající smluvní 
nabídkou, poskytne obchodník spotřebiteli jasným 
a srozumitelným způsobem tyto informace: 

a) hlavní vlastnosti zboží nebo služeb v rozsahu 
odpovídajícím danému nosiči a zboží či službám; 

§ 1820 odst. 1 
písm. b) 

b) svoji totožnost, například svoje jméno, 32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. b) 

b)  totožnost obchodníka, například jeho obchodní 
jméno; 

 

§ 1820 odst. 1 
písm. c) 

c) adresu svého sídla a své telefonní číslo, číslo faxu a 
adresu pro doručování elektronické pošty, pokud 
existují, a pokud podnikatel jedná za jiného 
podnikatele, také jeho totožnost a sídlo, 

 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. c) 

c) zeměpisnou adresu, na níž je obchodník usazen, 
a jeho telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou 
adresu, pokud existují, které spotřebiteli umožňují 
urychleně obchodníka kontaktovat a efektivně s 
ním komunikovat, a případně adresu a totožnost 
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obchodníka, v jehož zastoupení jedná; 

§ 1820 odst. 1 
písm. d) 

d) adresu provozovny podnikatele, pokud se liší od 
adresy podle písmene c), a pokud podnikatel jedná za 
jiného podnikatele, také jeho adresu, na niž může 
spotřebitel zaslat stížnost, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. d) 

d) zeměpisnou adresu místa podnikání 
obchodníka, pokud se liší od adresy poskytnuté v 
souladu s písmenem c), a případně zeměpisnou 
adresu obchodníka, v jehož zastoupení jedná, na 
kterou může spotřebitel zaslat případné stížnosti; 

§ 1820 odst. 1 
písm. e) 

e) údaj o celkové ceně a nákladech podle § 1811 odst. 
2 písm. c) a e), v případě smlouvy uzavírané na dobu 
neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, 
sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým 
je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. e) 

e) celkovou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy zboží či služby vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za dopravu, 
dodání nebo poštovné a jakékoliv další náklady, 
nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit 
předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány 
takové dodatečné poplatky. V případě smlouvy 
s platností na dobu neurčitou nebo smlouvy 
obsahující předplatné zahrnuje cena celkové 
náklady za jedno zúčtovací období. Pokud takové 
smlouvy stanoví pevnou sazbu, obsahuje celková 
cena také celkové měsíční náklady. Pokud celkové 
náklady nelze rozumně stanovit předem, musí být 
určen způsob výpočtu ceny; 

§ 1820 odst. 1 
písm. f) 

f) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud 
se liší od základní sazby, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. f) 

f) náklady na prostředky komunikace na dálku 
použité pro uzavření smlouvy, pokud se liší od 
základní sazby; 

§ 1820 odst. 1 
písm. g) 

g) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění, a 
postup pro vyřizování stížností, má-li podnikatel 
takový postup stanoven, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. g) 

g) podmínky platby, dodání a plnění, lhůtu, do níž 
se obchodník zavazuje dodat zboží nebo 
poskytnout službu, a případně obchodníkovy 
podmínky vyřizování reklamací a stížností; 

§ 1820 odst. 1 
písm. h) 

h) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, 
podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, 
jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. h) 

h) pokud lze využít práva odstoupit od smlouvy, 
pak podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění 
tohoto práva v souladu s čl. 11 odst. 1, jakož i 
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
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uvedený v části B přílohy I; 

§ 1820 odst. 1 
písm. i) 

i) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese 
spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-
li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, 
jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou 
povahu obvyklou poštovní cestou, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. j) 

i) případně skutečnost, že v případě odstoupení od 
smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s 
navrácením zboží a v případě smluv uzavřených na 
dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto 
zboží ze své podstaty nemůže být navráceno 
obvyklou poštovní cestou; 

§ 1820 odst. 1 
písm. j) 

j) v případech, kdy má podle zákona spotřebitel takové 
náklady nést, údaj, že při odstoupení od smlouvy po 
předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu 
lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo § 
1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli uhradit 
přiměřené náklady v souladu s § 1834, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. 

j) skutečnost, že v případě uplatnění práva 
odstoupit od smlouvy po předložení žádosti podle 
čl. 7 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 8 je spotřebitel 
povinen uhradit obchodníkovi přiměřené náklady v 
souladu s čl. 14 odst. 3; 

§ 1820 odst. 1 
písm. k) 

k) nemá-li spotřebitel v souladu s § 1837 právo 
odstoupit od smlouvy, údaj o této skutečnosti, nebo o 
tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od 
smlouvy zanikne,   

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. k) 

k) pokud v souladu s článkem 16 není poskytnuto 
právo odstoupit od smlouvy, informaci, že 
spotřebitel nebude moci tohoto práva využít, nebo 
případně informaci, za jakých okolností spotřebitel 
své právo odstoupit ztrácí; 

§ 1820 odst. 1 
písm. l) 

l) údaje o existenci zákonných práv z vadného plnění, 
jakož i o právech ze záruky za jakost a další podmínky 
pro uplatňování těchto práv, včetně údajů o 
poprodejním servisu, pokud jej podnikatel poskytuje, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. l) 

l) připomenutí existence zákonné záruky za soulad 
zboží se smlouvou; 

§ 1820 odst. 1 
písm. m) 

m) pokud se podnikatel zavázal dodržovat kodex 
chování v souvislosti s některou obchodní praktikou 
nebo odvětvím jeho podnikání, údaj o tomto kodexu, a 
tom, jak lze obdržet jejich kopii, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. n) 

n) případně existenci příslušných kodexů chování 
ve smyslu čl. 2 písm. f) směrnice 2005/29/ES a 
způsob jakým lze obdržet jejich kopii; 

 

§ 1820 odst. 1 
písm. n) 

n) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení 
závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo jde-li o smlouvou automaticky 
obnovovanou, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. o) 

o) případně dobu platnosti smlouvy, nebo je-li 
smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo 
automaticky obnovována, podmínky ukončení 
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§ 1820 odst. 1 
písm. o) 

o) nejkratší dobu, po kterou trvají povinnosti 
spotřebitele ze smlouvy, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. 

p) případně minimální dobu trvání závazků 
spotřebitele vyplývajících  ze smlouvy; 

§ 1820 odst. 1 
písm. p) 

p) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou 
platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách, 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. q) 

q) případně existenci záloh nebo jiných finančních 
záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka 
zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, které se na 
ně vztahují. 

§ 1820 odst. 1 
písm. q) 

q) v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, 
údaje o funkcích a součinnosti digitálního obsahu 
podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i), 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. r) a s) 

r)  případně funkčnost digitálního obsahu, včetně 
příslušných technických ochranných opatření; 

s)  případně informace o jakékoli příslušné 
interoperabilitě digitálního obsahu s hardwarem 
a softwarem, které jsou obchodníkovi známy 
nebo o nichž lze rozumně očekávat, že by mu 
měly být známy; 

 

§ 1820 odst. 1 
písm. r) 

r) údaj o existenci, způsobu a podmínkách 
mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně 
údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu 
nebo státního dozoru. 

 

32011L0083 Článek 6 odst. 1 
písm. t) 

t) případně možnost přístupu k mechanismu 
mimosoudního urovnávání stížností a prostředků 
nápravy, který se na obchodníka vztahuje, a 
způsob přístupu k tomuto mechanismu. 

§ 1820 odst. 2 
a 3 

 

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. h), i) a j) může 
podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím 
vzorového poučení o možnosti odstoupení od 
smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis. 

(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné 
vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, 
platí, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 
písm. h), i) a j). 

32011L0083 Článek 6 odst. 4 4. Informace uvedené v odst. 1 písm. h), i) a j) 
mohou být poskytnuty prostřednictvím vzorového 
poučení o odstoupení od smlouvy uvedeného 
v části A přílohy I. Pokud obchodník poskytl 
spotřebiteli toto poučení se správně vyplněnými 
údaji, splnil informační požadavky uvedené v odst. 
1 písm. h), i) a j). 

§ 1821 

 

Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších 
daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých 
plněních, které spotřebitel ponese podle § 1820 odst. 1 
písm. e) nebo písm. i), není spotřebitel povinen tyto 

32011L0083 Článek 6 odst. 6 6. Jestliže obchodník nesplnil požadavky na 
poskytnutí informací o dalších poplatcích či 
nákladech podle odst. 1 písm. e), nebo o nákladech 
spojených s navrácením zboží podle odst. 1 písm. 
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daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění nebo 
náklady podnikateli hradit. 

i), spotřebitel tyto dodatečné poplatky či náklady 
nehradí. 

§ 1822 

 

Obsah smlouvy 

Údaje, které podnikatel sdělil spotřebiteli podle § 1820 
odst. 1 před uzavřením smlouvy, jsou obsahem 
smlouvy; mohou být změněny jen výslovnou dohodou 
smluvních stran. 

32011L0083 Článek 6 odst. 5 5. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou 
součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory a bez 
výslovného souhlasu smluvních stran je nelze 
měnit. 

 

§ 1824 (1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli 
údaje uvedené v § 1820 odst. 1 nebo mu je zpřístupní 
způsobem odpovídajícím použitému prostředku 
komunikace na dálku. 

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku 
neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, 
obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1820 odst. 1 
písm. a), b), e), h) a n). Ostatní údaje podnikatel 
zpřístupní spotřebiteli způsobem podle odstavce 1. 

32011L0083 Článek 8 odst. 1 1. V případě smluv uzavřených na dálku poskytne 
obchodník spotřebiteli informace stanovené v čl. 6 
odst. 1 nebo mu je zpřístupní způsobem 
odpovídajícím použitému prostředku komunikace 
na dálku, a to jasným a srozumitelným jazykem. 
Jsou-li tyto informace poskytnuty na trvalém 
nosiči, musí být čitelné. 

§ 1824a odst. 
1 a 2 

 

 (1) Podnikatel zašle spotřebiteli potvrzení o uzavřené 
smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím 
uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží 
nebo před tím, než začne poskytovat službu. Potvrzení 
musí obsahovat údaje uvedené v 1820 odst. 1, pokud 
je podnikatel spotřebiteli neposkytl v textové podobě 
již před uzavřením smlouvy.  

(2) Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního 
obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, obsahuje 
potvrzení také údaj, že spotřebitel výslovně souhlasí se 
započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení 
od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu 

32011L0083 Článek 8 odst. 7 7. Obchodník poskytne spotřebiteli potvrzení 
o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené 
lhůtě po uzavření smlouvy uzavírané na dálku, 
a nejpozději v okamžiku dodání zboží nebo před 
tím, než začne plnění služby. Toto potvrzení 
zahrnuje: 

a) veškeré informace uvedené v čl. 6 odst. 1, 
pokud obchodník tyto informace spotřebiteli 
neposkytl na trvalém nosiči již před uzavřením 
smlouvy uzavírané na dálku, a 

b) případně potvrzení o předchozím výslovném 
souhlasu spotřebitele a o seznámení se 
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zaniká právo odstoupit od smlouvy (§ 1837 písm. l). s podmínkami v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. m),. 

§ 1824a odst. 
3 

 

(3) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo 
dodávka vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou 
prodávány ve vymezeném objemu nebo ve 
stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění 
začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, 
podnikatel vyzve spotřebitele, aby o to výslovně 
požádal. 

32011L0083 Článek 8 odst. 8 8. Pokud si spotřebitel přeje, aby poskytování 
služeb nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny, 
které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo 
ve stanoveném množství, či tepla z dálkového 
vytápění začaly během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy stanovené v čl. 9 odst. 2, obchodník 
požádá spotřebitele, aby podal výslovnou žádost. 

§ 1825 odst. 1 

 

 (1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, 
sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru svou 
totožnost, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, 
rovněž její totožnost, a obchodní povahu hovoru. 

32011L0083 Článek 8 odst. 5 5. Aniž je dotčen odstavec 4, jestliže obchodník 
spotřebiteli telefonuje za účelem uzavření smlouvy 
na dálku, sdělí spotřebiteli na začátku hovoru svou 
totožnost, případně totožnost osoby, v jejímž 
zastoupení telefonuje, a obchodní účel hovoru. 

§ 1825 odst. 2 

 

(2) Podnikatel potvrdí spotřebiteli nabídku učiněnou 
po telefonu v textové podobě. Smlouva je uzavřena až 
v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše, nebo 
kdy odešle svůj souhlas v textové podobě. 

32011L0083 Článek 8 odst. 6 6. V případě, že se smlouva uzavírá na dálku po 
telefonu, mohou členské státy stanovit, že 
obchodník musí spotřebiteli nabídku potvrdit a že 
spotřebitel začne být nabídkou vázán až po jejím 
podpisu nebo po odeslání svého písemného 
souhlasu. Dále mohou stanovit, že toto potvrzení 
musí být doručeno na trvalém nosiči. 

§ 1826 odst. 3 

 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud se 
smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty 
nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné 
spojení a uložení dat. 

32000L0031 Článek 10 odst. 4 4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro smlouvy 
uzavírané výhradně výměnou elektronické pošty 
nebo obdobnou individuální komunikací. 

§ 1826a 

 

(1) Uzavírá-li se za použití elektronických prostředků 
úplatná smlouva, podnikatel upozorní spotřebitele 
jasným a zjevným způsobem bezprostředně před tím, 
než spotřebitel učiní objednávku, na údaje uvedené v § 
1820 odst. 1 písm. a), e), n) a o).  

32011L0083 Článek 8 odst. 2 2. Pokud smlouva uzavíraná na dálku 
elektronickými prostředky zavazuje spotřebitele 
k zaplacení, upozorní obchodník spotřebitele 
jasným a výrazným způsobem a bezprostředně 
před tím, než spotřebitel učiní objednávku, na 
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(2) Podnikatel zajistí, aby spotřebitel při učinění 
objednávky výslovně vzal na vědomí, že se 
objednávkou zavazuje k zaplacení. Pokud je 
objednávka činěna použitím tlačítka nebo podobné 
funkce, musí být toto tlačítko či podobná funkce 
snadno čitelným způsobem označeny „objednávka 
zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající 
jednoznačnou formulací. 

(3) Pokud podnikatel nesplní povinnosti uvedené 
v odstavci 1 a 2, není spotřebitel objednávkou nebo 
smlouvou vázán. 

 

informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), e), o) 
a p). 

Obchodník zajistí, aby spotřebitel při učinění 
objednávky výslovně vzal na vědomí, že si je 
vědom toho, že se objednávkou zavazuje 
k zaplacení. Pokud je objednávka činěna kliknutím 
na tlačítko nebo podobnou funkci, musí být toto 
tlačítko či podobná funkce snadno čitelným 
způsobem označeny "objednávka zavazující 
k platbě" nebo jinou odpovídající a jednoznačnou 
formulací, která upozorní na skutečnost, že 
podáním objednávky vzniká povinnost zaplatit 
obchodníkovi. Nedodrží-li obchodník ustanovení 
tohoto pododstavce, není spotřebitel smlouvou 
nebo objednávkou vázán. 

§ 1828 odst. 1 (1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro 
podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli 
údaje uvedené v § 1820 odst. 1 v listinné podobě; v 
jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel 
souhlasil. 

32011L0083 Článek 7 odst. 1 1. V případě smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory poskytne obchodník spotřebiteli 
informace stanovené v čl. 6 odst. 1 v papírové 
podobě, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na 
jiném trvalém nosiči. Tyto informace musí být 
čitelné a zformulované jasným a srozumitelným 
jazykem. 

§ 1828 odst. 2 (2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro 
podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva 
uzavřená 

a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání 
nebo s použitím prostředku komunikace na dálku, 
pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co 
podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a 

b) během akce organizované podnikatelem za účelem 
nebo s účinkem propagace a prodeje zboží či 
poskytování služeb, 

32011L0083 Článek 2 odst. 8 8) "smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory" 
jakákoli smlouva uzavřená mezi obchodníkem 
a spotřebitelem, která je: 

a) uzavřena za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele v místě, které není 
obchodními prostorami obchodníka; 

b) pro kterou byla předložena nabídka 
spotřebitelem za stejných okolností, které stanoví 
písmeno a); 

c) uzavřena v obchodních prostorách obchodníka 
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c) na základě nabídky učiněné mimo obchodní 
prostory podnikatele.  

nebo s použitím prostředků komunikace na dálku 
bezprostředně po osobním a individuálním 
oslovení spotřebitele na místě, které není 
obchodními prostorami obchodníka, za současné 
fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele, 
nebo 

d) uzavřena během zájezdu organizovaného 
obchodníkem za účelem nebo s účinkem 
propagace a prodeje zboží či služeb spotřebiteli; 

§ 1828 odst. 3 
a 4 

(3) Podnikatel poskytne spotřebiteli vyhotovení 
podepsané smlouvy nebo potvrzení o uzavřené 
smlouvě v listinné podobě; v jiné textové podobě jen 
tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. 

(4) Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního 
obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, 
podnikatel poskytne spotřebiteli též potvrzení, že 
spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere 
na vědomí, že udělením souhlasu zaniká právo 
odstoupit od smlouvy (§ 1837 písm. l). 

32011L0083 Článek 7 odst. 2 2. Obchodník poskytne spotřebiteli kopii 
podepsané smlouvy nebo potvrzení o uzavřené 
smlouvě v papírové podobě, nebo pokud s tím 
spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči, 
případně včetně potvrzení o předchozím 
výslovném souhlasu spotřebitele a o seznámení se 
s podmínkami v souladu s čl. 16 písm. m). 

§ 1828 odst. 5 (5) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo 
dodávka vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou 
prodávány ve vymezeném objemu nebo ve 
stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění 
začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, 
podnikatel vyzve spotřebitele, aby o to výslovně 
požádal v textové podobě. 

32011L0083 Článek 7 odst. 3 3. Pokud si spotřebitel přeje, aby poskytování 
služeb nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny, 
které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo 
ve stanoveném množství, či tepla z dálkového 
vytápění začaly během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy stanovené v čl. 9 odst. 2, obchodník 
požádá spotřebitele, aby podal výslovnou žádost 
na trvalém nosiči. 

§ 1829 odst. 1 

 

(1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavírané 
distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta 
podle věty první končí uplynutím čtrnácti dnů 

32011L0083 Článek 9 Právo odstoupit od smlouvy 

1.   S výhradou výjimek uvedených v článku 16 je 
spotřebiteli poskytnuta lhůta 14 dnů pro 
odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo 
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a) ode dne uzavření smlouvy,  jde-li o smlouvu o 
poskytování služeb nebo smlouvu týkající se dodávek 
vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány 
ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množství, 
tepla z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, 
který není dodán na hmotném nosiči, 

b) ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím 
určenou třetí osobou odlišnou od dopravce v případě 
kupní smlouvy, nebo 

1. objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky 
více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, ode 
dne převzetí posledního kusu zboží, 

2. v případě dodávky zboží sestávajícího z několika 
položek nebo částí ode dne převzetí poslední položky 
nebo části, 

3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je 
pravidelná dodávka zboží po stanovenou dobu, ode 
dne převzetí první dodávky zboží. 

 

smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez 
uvedení důvodu a bez vzniku jiných nákladů než 
těch, které jsou uvedeny v čl. 13 odst. 2 a článku 
14. 

2.   Aniž je dotčen článek 10, lhůta pro odstoupení 
od smlouvy uvedená v odstavci 1 tohoto článku 
končí po uplynutí 14 dnů: 

a) v případě smluv o poskytování služeb ode dne 
uzavření smlouvy; 

b) v případě kupních smluv ode dne, kdy 
spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než 
dopravce) získá zboží do fyzického držení nebo: 

i) v případě, že spotřebitel objedná v rámci jedné 
objednávky několik druhů zboží, které je však 
dodáváno samostatně, ode dne, kdy spotřebitel 
nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) 
získá do fyzického držení poslední zboží, 

ii) v případě dodávky zboží sestávajícího z 
několika položek nebo částí ode dne, kdy 
spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než 
dopravce) získá do fyzického držení poslední 
položku nebo část, 

iii) v případě smluv o pravidelné dodávce zboží 
po stanovenou dobu ode dne, kdy spotřebitel nebo 
jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá 
do fyzického držení první zboží; 

c) v případě smluv týkajících se dodávek vody, 
plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v 
omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, 
tepla z dálkového vytápění nebo digitálního 
obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB7NK2XD5)



ode dne, kdy byla uzavřena smlouva. 

§ 1829 odst. 2 

 

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od 
smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. h), může od 
smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí 
lhůty podle odstavce 1. Jestliže podnikatel poučil 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy do jednoho 
roku ode dne uvedeného v odstavci 1, skončí lhůta pro 
odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy 
spotřebitel poučení obdržel. 

 

32011L0083 Článek 10, odst. 
1,2 

1. Pokud obchodník neposkytl spotřebiteli 
informace o právu odstoupit od smlouvy, jak 
vyžaduje čl. 6 odst. 1 písm. h), uplyne lhůta pro 
odstoupení od smlouvy 12 měsíců od uplynutí 
původní lhůty pro odstoupení od smlouvy 
stanovené v souladu s čl. 9 odst. 2. 

2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace 
podle odstavce 1 tohoto článku do 12 měsíců ode 
dne uvedeného v čl. 9 odst. 2, uplyne lhůta pro 
odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne, kdy 
spotřebitel tyto informace obdrží. 

§ 1830 (1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy 
prostřednictvím vzorového formuláře, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, nebo jakýmkoli 
jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči 
podnikateli. 

(2) Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit 
prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového 
formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových 
stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu 
v textové podobě jeho přijetí. 

 

32011L0083 Článek 11 odst. 1 1. Spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení 
od smlouvy informuje obchodníka o svém 
rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomuto účelu 
může spotřebitel buď: 

a) použít vzorový formulář pro odstoupení od 
smlouvy, který je uveden v části B přílohy I, nebo 

b) učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení 
o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. 

Členské státy nestanoví žádné jiné formální 
požadavky na vzorový formulář pro odstoupení od 
smlouvy než požadavky stanovené v části 
B přílohy I. 

§ 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo 
předá podnikateli nebo jím pověřené osobě bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od 
odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, 
ledaže mu podnikatel nabídl, že si sám výrobek 

32011L0083 Článek 14 odst. 1, 
pododstavec 1,2 

1. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá 
obchodníkovi či osobě obchodníkem pověřené 
k jeho převzetí bez zbytečné prodlevy, nejpozději 
však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi 
sdělil v souladu s článkem 11 své rozhodnutí od 
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vyzvedne. Lhůta podle věty první se považuje za 
zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím 
uplynutím.  

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze 
úhradu nákladů stanovených v § 1832 odst. 2 a v § 
1833 a 1834. 

 

smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, 
že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považuje za 
dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před 
uplynutím 14 dnů. 

Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení 
zboží, ledaže obchodník souhlasil s jejich 
převzetím nebo neinformoval spotřebitele o tom, 
že je nese spotřebitel sám. 

§ 1832 odst. 3 

 

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s 
vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o 
povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením 
§ 1820 odst. 1 písm. j). 

 

32011L0083 Článek 14 odst. 1, 
pododstavec 1,2 

1. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá 
obchodníkovi či osobě obchodníkem pověřené 
k jeho převzetí bez zbytečné prodlevy, nejpozději 
však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi 
sdělil v souladu s článkem 11 své rozhodnutí od 
smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, 
že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považuje za 
dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před 
uplynutím 14 dnů. 

Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení 
zboží, ledaže obchodník souhlasil s jejich 
převzetím nebo neinformoval spotřebitele o tom, 
že je nese spotřebitel sám. 

§ 1832 odst. 4 

 

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, 
podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní 
prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží 
předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, 
podle toho, co nastane dříve. 

 

32011L0083 Článek 13  1. Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel 
od spotřebitele, případně včetně nákladů na 
dodání, bez zbytečné prodlevy, a v každém případě 
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl 
informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od 
smlouvy v souladu s článkem 11. 

Obchodník použije k vrácení plateb uvedených 
v prvním pododstavci stejný platební prostředek 
jako spotřebitel při provedení počáteční transakce, 
s výjimkou případů, kdy spotřebitel výslovně 
souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, a za 
předpokladu, že spotřebiteli tím nevzniknou žádné 
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další poplatky. 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, obchodník není 
povinen uhradit dodatečné náklady související 
s dodáním, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný 
než nejlevnější způsob standardního dodání, které 
obchodník nabízí. 

3. Pokud obchodník nenabídl, že zboží osobně 
vyzvedne, může v případě kupních smluv 
s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží 
obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží 
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

§ 1833 

 

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení 
hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s 
tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se 
obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli údaje 
podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. h). 

 

32011L0083 Článek 14 odst. 2 2. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení 
hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto 
zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby 
se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností 
zboží. Spotřebitel není v žádném případě 
odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, 
pokud obchodník neposkytl informace o právu 
odstoupit od smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. h). 

§ 1834 

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem 
je poskytování služeb nebo dodávka vody, plynu nebo 
elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném 
objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z 
dálkového vytápění, a podnikatel s plněním na základě 
výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím 
lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli 
poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do 
okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena 
nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli 
tržní hodnotu toho, co bylo poskytnuto. 

32011L0083 Článek 14 odst. 3 3. Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od 
smlouvy po předložení žádosti podle čl. 7 odst. 3 
nebo čl. 8 odst. 8, zaplatí obchodníkovi částku 
úměrnou rozsahu služeb poskytnutých do doby, 
kdy spotřebitel informoval obchodníka o uplatnění 
práva odstoupit od smlouvy, a to v porovnání 
s celkovým rozsahem smlouvy. Úměrná částka, 
kterou má spotřebitel zaplatit obchodníkovi, se 
vypočítá na základě celkové ceny dohodnuté ve 
smlouvě. Je-li celková cena nepřiměřeně vysoká, 
úměrná částka se vypočítá na základě tržní 
hodnoty dodaného zboží nebo poskytnuté služby. 
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§ 1836 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné 
náklady, jestliže jde o smlouvu 

a) jejímž předmětem je poskytování služeb nebo 
dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou 
prodávány ve vymezeném objemu nebo se stanoveném 
množství, či tepla z dálkového vytápění, a podnikatel 
neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. 
h) a j), nebo pokud podnikatel začal s plněním před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv 
spotřebitel o to výslovně nežádal podle § 1824a odst. 3 
nebo § 1828 odst. 5, nebo 

b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na 
hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím 
lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o 
to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, 
že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo 
podnikatel neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 
1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.  

 

32011L0083 Článek 14 odst. 4 4.   Spotřebitel nenese žádné náklady na: 

a) poskytování služeb nebo dodávky vody, plynu 
nebo elektřiny, které nejsou prodávány v 
omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, 
či tepla z dálkového vytápění, provedené zcela 
nebo částečně během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, pokud 

i) obchodník neposkytl informace podle čl. 6 odst. 
1 písm. h) nebo j) nebo 

ii) spotřebitel výslovně nepožádal o to, aby služby 
začaly být poskytovány během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy v souladu s čl. 7 odst. 3 a 
čl. 8 odst. 8, nebo 

b) plné nebo částečné dodání digitálního obsahu, 
který není poskytnut na hmotném nosiči, pokud 

i) spotřebitel nedal předchozí výslovný souhlas 
k zahájení jeho dodávek před uplynutím 
čtrnáctidenní lhůty uvedené v článku 9 nebo 

ii) spotřebitel nevzal na vědomí, že poskytnutím 
souhlasu ztrácí své právo odstoupit od smlouvy 
nebo 

iii) obchodník neposkytl potvrzení podle čl. 7 
odst. 2 nebo čl. 8 odst. 7. 

§ 1836a 

 

(1) Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají 
závazky ze všech vedlejších smluv ke stejnému 
okamžiku jako závazky ze smlouvy hlavní bez 
jakýchkoli jiných nákladů pro spotřebitele s výjimkou 
nákladů podle § 1831 odst. 1, § 1832 odst. 2, § 1833 a 
1834. Ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský 
úvěr o vázaném spotřebitelském úvěru tím nejsou 
dotčena. 

32011L0083 Článek 15  1. Aniž je dotčen článek 15 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 
2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru [20], 
jestliže spotřebitel uplatní své právo odstoupit od 
smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory v souladu 
s články 9 až 14 této směrnice, jsou veškeré 
související smlouvy automaticky ukončeny bez 
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(2) Vedlejší smlouvou podle odstavce 1 se rozumí 
smlouva, na jejímž základě získává spotřebitel zboží 
nebo službu, které souvisejí se smlouvou uzavíranou 
distančním způsobem nebo se smlouvou uzavíranou 
mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo služba jsou 
poskytovány podnikatelem nebo třetí stranou na 
základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a 
podnikatelem. 

(3) Na ukončení vedlejších smluv se § 1830 až 1836 
použijí obdobně. 

jakýchkoli jiných nákladů pro spotřebitele, než 
jsou náklady stanovené v čl. 13 odst. 2 a v článku 
14 této směrnice. 

2. Členské státy stanoví podrobná pravidla pro 
ukončení těchto smluv. 

§ 1837 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu 
poskytnuty s jeho předchozím výslovným souhlasem 
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a 
podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, 
že v takovém případě nemá právo na odstoupení od 
smlouvy, 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na 
výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy,  

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla 
sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich 
dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a 
jejich aktuální hodnota závisí na výchylkách 
finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

d) o dodávce zboží zhotoveného podle požadavků 
spotřebitele, které nebylo vyrobeno předem, nýbrž 
podle osobní volby spotřebitele nebo zboží 
přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 

32011L0083 Článek 16 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy 

Členské státy nestanoví právo odstoupit od 
smlouvy vymezené v článcích 9 až 15 v případě 
smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory, pokud jde o: 

a) smlouvy o službách poté, co tyto služby byly v 
plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto 
smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem 
spotřebitele a s jeho vědomím, že jakmile 
obchodník své závazky ze smlouvy zcela splní, 
ztratí své právo odstoupit od smlouvy; 

b) dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž 
cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které 
obchodník nemůže ovlivnit a k němuž může dojít 
během lhůty pro odstoupení od smlouvy; 

c) dodání zboží vyrobeného podle požadavků 
spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním 
potřebám; 

d) dodání zboží, které snadno podléhá zkáze nebo 
má krátkou dobu spotřeby; 

e) dodání zboží v uzavřeném obalu, které není 
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e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo 
zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které 
bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně 
smíseno s jiným zbožím, 

f) o neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě 
určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to 
však neplatí v případě následného provedení jiných 
než vyžádaných oprav či dodání jiných než 
vyžádaných náhradních dílů nutných k provedení 
opravy nebo údržby, 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z důvodu 
ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není 
vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel z obalu vyňal, 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo 
počítačového programu v uzavřeném obalu, pokud 
spotřebitel porušil jejich původní obal, 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou 
smluv o předplatném na jejich dodávání, 

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního 
prostředku, stravování nebo využití volného času, 
pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu 
nebo v určitém období, 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona 
upravujícího veřejné dražby, nebo 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na 
hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným 
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením 
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě 
nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

 

možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z 
hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto 
obalu vyňal; 

f) dodání zboží, které je po doručení vzhledem ke 
své povaze neoddělitelně smícháno s jinými 
předměty; 

g) dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla 
sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jež 
mohou být dodány až po uplynutí třicet dnů a 
jejichž skutečná cena závisí na kolísání cen na 
trhu, které obchodník nemůže ovlivnit; 

h) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal 
obchodníka o to, aby jej navštívil za účelem 
provedení nezbytné opravy nebo údržby. Pokud při 
příležitosti takovéto návštěvy obchodník poskytne 
navíc jiné služby než ty, které si zákazník výslovně 
vyžádal, nebo dodá navíc jiné zboží než náhradní 
díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má 
spotřebitel právo od smlouvy na tyto dodatečné 
služby nebo zboží odstoupit; 

i) dodání audiozáznamů nebo videozáznamů či 
počítačových programů v originálních obalech, 
které byly spotřebitelem porušeny; 

j) dodání novin, periodik nebo časopisů, s 
výjimkou smluv o předplatném na dodávání 
takovýchto publikací; 

k) smlouvy uzavřené při veřejné dražbě; 

l) poskytování ubytování k jiným než obytným 
účelům, přepravu zboží, pronájem vozidel, 
stravování nebo služby související s rekreační 
činností, pokud příslušná smlouva stanoví 
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konkrétní datum nebo lhůtu plnění; 

m) dodání digitálního obsahu, který není poskytnut 
na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy začalo s 
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s 
jeho vědomím, že poskytnutím souhlasu ztratí své 
právo odstoupit od smlouvy. 

 

§ 1840 odst. 1 
písm. g), h) 

 

(1) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí na 
smlouvu 

g) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné 
spotřeby, které je dodáváno do spotřebitelovy 
domácnosti, do místa jeho bydliště nebo pracoviště 
formou častých a pravidelných dodávek, 

h) o přepravě osoby, s výjimkou § 1825 a 1826a, 

  

 

32011L0083 Článek 3 odst. 3, 
písm. g), a j) 

3. Tato směrnice se nevztahuje na smlouvy: 

g) náležející do oblasti působnosti směrnice Rady 
90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných 
službách pro cesty, pobyty a zájezdy; 

j) týkající se dodávek potravin, nápojů nebo jiného 
zboží, které je určeno pro běžnou spotřebu 
v domácnosti a které obchodník fyzicky doručuje 
spotřebiteli domů, do místa jeho bydliště nebo na 
jeho pracoviště formou častých a pravidelných 
dodávek; 

§ 1840 odst. 2 (2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí ani na 
smlouvu o zájezdu, s  výjimkou § 1817 a 1826a. 

32011L0083 Článek 3 odst. 3, 
písm. k) 

3. Tato směrnice se nevztahuje na smlouvy: 

k) týkající se služeb v oblasti přepravy cestujících, 
s výjimkou čl. 8 odst. 2 a článků 19 a 22; 

§ 1963 odst. 1 

 

(1) Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů 
povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena 
splatná do třiceti dnů  

a) ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo 
jiná výzva podobné povahy,  

b) ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, 
není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné 
výzvy podobné povahy, nebo byla-li mu doručena 
faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve než 

32011L0007 Článek 2 odrážka 
3 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

3)„podnikem“ jakákoli organizace jiná než orgán 
veřejné moci, která vykonává nezávislou 
hospodářskou nebo odbornou činnost, i když je 
tato činnost prováděna jedinou osobou; 
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zboží nebo služba, 

c) ode dne převzetí nebo ověření, zda byl závazek 
řádně splněn, má-li být podle zákona nebo smlouvy 
provedeno, pokud byla faktura nebo jiná výzva 
podobné povahy doručena před takovým převzetím 
nebo ověřením zboží nebo služby. 

 
  32011L0007 Článek 3 odst.3 3. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v 

odstavci 1, členské státy zajistí, že:  
a) věřitel má nárok na úrok z prodlení ode dne, 
který následuje po dni splatnosti nebo po dni 
uplynutí lhůty splatnosti, které jsou stanoveny ve 
smlouvě;  
b) jestliže den ani lhůta splatnosti nejsou ve 
smlouvě stanoveny, má věřitel nárok na úrok z 
prodlení po uplynutí jakékoli z těchto lhůt:  
i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby, 

ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného 
rovnocenného dokumentu vyzývajícího k 
provedení platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni 
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,  
iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající k provedení 
platby dříve než zboží nebo služby, 30 
kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo 
poskytnutí služeb,  
iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku 
nebo prohlídku zboží nebo služeb, jejímž 
prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo 
dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se 
smlouvou, a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo 
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jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení 
platby dříve anebo v den, kdy probíhá přejímka 
nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů po 
uvedeném dni. 

  32011L0007 Článek 4 odst.3 3. Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, v nichž je dlužníkem orgán veřejné 
moci,  
a) lhůta splatnosti nepřekročí žádnou z těchto lhůt: 
i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník obdrží 
fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby, 

ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného 
rovnocenného dokumentu vyzývajícího k 
provedení platby jistý, 30 kalendářních dnů po dni 
obdržení zboží nebo poskytnutí služeb,  
iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající k provedení 
platby dříve než zboží nebo služby, 30 
kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo 
poskytnutí služeb,  
iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku 
nebo prohlídku zboží nebo služeb, jejímž 
prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo 
dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se 
smlouvou, a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo 
jiný rovnocenný dokument vyzývající k provedení 
platby dříve anebo v den, kdy probíhá přejímka 
nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů po 
uvedeném dni;  

b) datum obdržení faktury není předmětem 
smluvního ujednání mezi dlužníkem a věřitelem. 
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§ 1963 odst. 2 

 

(2) Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti 
delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli 
hrubě nespravedlivé. 

32011L0007 Článek 3 odst.5 5. Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí 60 kalendářních 
dnů, pokud nejsou ve smlouvě výslovně 
dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to 
vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě 
nespravedlivé. 

§ 1963 odst. 3 

 

(3) Ustanovení odstavce 1 se použije také na závazek 
mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li zboží nebo 
služba poskytována veřejnému zadavateli. Smluvní 
strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší třiceti 
dnů jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou 
závazku a doba splatnosti nepřesahuje šedesát dnů. 

 

32011L0007 Článek 4 odst. 3 a 
6 

 

3.   Členské státy zajistí, že v obchodních 
transakcích, v nichž je dlužníkem orgán veřejné 
moci, 

a) lhůta splatnosti nepřekročí žádnou z těchto lhůt: 

i) 30 kalendářních dnů po dni, kdy dlužník 
obdrží fakturu nebo jiný rovnocenný dokument 
vyzývající k provedení platby, 

ii) pokud není den obdržení faktury nebo jiného 
rovnocenného dokumentu vyzývajícího k 
provedení platby jistý, 30 kalendářních dnů po 
dni obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, 

iii) pokud dlužník obdrží fakturu nebo jiný 
rovnocenný dokument vyzývající k provedení 
platby dříve než zboží nebo služby, 30 
kalendářních dnů po dni obdržení zboží nebo 
poskytnutí služeb, 

iv) pokud zákon nebo smlouva stanoví přejímku 
nebo prohlídku zboží nebo služeb, jejímž 
prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo 
dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu 
se smlouvou, a jestliže dlužník obdrží fakturu 
nebo jiný rovnocenný dokument vyzývající k 
provedení platby dříve anebo v den, kdy probíhá 
přejímka nebo prohlídka, 30 kalendářních dnů 
po uvedeném dni; 

b) datum obdržení faktury není předmětem 
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smluvního ujednání mezi dlužníkem a věřitelem. 

6.   Členské státy zajistí, že lhůta splatnosti 
stanovená ve smlouvě nepřekročí lhůty stanovené 
v odstavci 3, pokud nejsou ve smlouvě výslovně 
dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to 
není objektivně odůvodněno zvláštní povahou 
nebo rysy smlouvy, a že v žádném případě 
nepřekročí 60 kalendářních dnů. 

§ 1964 odst. 1 

 

(1) Věřitel má právo dovolat se neúčinnosti ujednání o 
času plnění odchylujícího se od ustanovení § 1963, 
ujednání odchylujícího se od zákonné výše úroku 
z prodlení nebo ujednání o náhradě nákladů spojených 
s vymáháním pohledávky, pokud jsou taková ujednání 
vůči věřiteli hrubě nespravedlivá. Ujednání, které 
vylučuje právo věřitele na úroky z prodlení ve vztazích 
podle § 1963, je hrubě nespravedlivé. 

 

32011L0007 Článek 7 odst. 1 až 
4 

 

Nespravedlivé smluvní podmínky a praxe 

1.   Členské státy stanoví, že každá smluvní 
podmínka či praxe týkající se dne nebo lhůty 
splatnosti, sazby úroku z prodlení nebo náhrady 
nákladů spojených s vymáháním je buď 
nevymahatelná, nebo zakládá nárok na náhradu 
škody, pokud je hrubě nespravedlivá vůči věřiteli. 

Při určení, zda je smluvní podmínka či praxe hrubě 
nespravedlivá vůči věřiteli ve smyslu prvního 
pododstavce, se zváží všechny okolnosti případu, 
včetně: 

a) jakéhokoli hrubého porušení poctivých 
obchodních zvyklostí v rozporu s dobrou vírou a 
poctivým jednáním; 

b) povahy zboží nebo služby a 

c) skutečnosti, zda má dlužník objektivní důvody 
odchýlit se od zákonné sazby úroku z prodlení, od 
lhůty splatnosti uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 3 
písm. a) a odst. 4 a 6 nebo od pevné částky 
uvedené v čl. 6 odst. 1. 

2.   Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či 
praxe, která vylučuje úrok z prodlení, považuje za 
hrubě nespravedlivou. 
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3.   Pro účely odstavce 1 se smluvní podmínka či 
praxe, která vylučuje náhradu nákladů spojených s 
vymáháním podle článku 6, považuje za hrubě 
nespravedlivou, neprokáže-li se něco jiného. 

4.   V zájmu věřitelů a soutěžitelů zajistí členské 
státy existenci odpovídajících a účinných opatření 
proti dalšímu používání smluvních podmínek a 
praxe, které jsou ve smyslu odstavce 1 hrubě 
nespravedlivé. 

§ 1965 

 

Doba převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, 
zda bylo řádně splněno, může ve vztazích podle § 
1963 překročit třicet dnů jen tehdy, není-li to vůči 
věřiteli hrubě nespravedlivé. 

 

32011L0007 Článek 3 odst.4 4. Jestliže je stanovena přejímka nebo prohlídka 
zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se 
zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly 
poskytnuty v souladu se smlouvou, členské státy 
zajistí, že maximální doba trvání takové přejímky 
nebo prohlídky nepřekročí dobu 30 kalendářních 
dnů ode dne obdržení zboží nebo poskytnutí 
služeb, pokud nejsou ve smlouvě výslovně 
dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to 
vůči věřiteli není ve smyslu článku 7 hrubě 
nespravedlivé. 

  32011L0007 Článek 4 odst.5 5. Členské státy zajistí, že maximální doba trvání 
přejímky nebo prohlídky uvedené v odst. 3 písm. 
a) bodě iv) nepřekročí dobu 30 kalendářních dnů 
ode dne obdržení zboží nebo poskytnutí služeb, 
pokud nejsou ve smlouvě nebo v zadávací 
dokumentaci výslovně dohodnuty jiné podmínky a 
za předpokladu, že to vůči věřiteli není ve smyslu 
článku 7 hrubě nespravedlivé. 

§ 1971 odst. 2 

 

(2) Ve vztazích podle § 1963 má věřitel vedle úroků z 
prodlení právo na úhradu minimální výše nákladů 
spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za 
podmínek stanovených nařízením vlády. Má se za to, 
že dohoda, která vylučuje právo na náhradu nákladů 

32011L0007 Článek 6 odst.3 3. Věřitel má nárok obdržet od dlužníka kromě 
pevné částky uvedené v odstavci 1 přiměřenou 
náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním, 
které tuto pevnou částku přesahují a které mu 
vznikly v souvislosti s opožděnou platbou 
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spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě 
nespravedlivá. 

dlužníka. Mezi tyto náklady by mohly patřit mimo 
jiné výdaje za pověření advokáta či za využití 
služeb společnosti vymáhající pohledávky. 

§ 2159 odst. 1 
až 3 

(1) Není-li ujednána doba plnění, prodávající věc 
kupujícímu dodá bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího 
uzavření. 

(2) Nedodá-li prodávající věc podle odstavce 1, 
kupující jej vyzve k dodání v dodatečné přiměřené 
lhůtě. Nedodá-li prodávající věc ani v této lhůtě, 
kupující může odstoupit od smlouvy. Pokud však 
prodávající odmítl věc dodat nebo pokud je dodání 
v určeném čase nezbytné s ohledem na všechny 
okolnosti uzavření smlouvy, nebo pokud kupující před 
uzavřením smlouvy sdělil prodávajícímu, že je dodání 
v určité lhůtě nebo v určitý čas nezbytné, má kupující 
právo od smlouvy odstoupit ihned. Ustanovení § 1977 
až 1980 se nepoužijí. 

(3) Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí 
kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny peněžité 
částky, které kupující podle smlouvy uhradil. 

 

32011L0083 Článek 18 odst. 1 
až 3 

1. Pokud se strany nedohodly ohledně doby dodání 
jinak, obchodník dodá zboží do fyzického držení 
spotřebitele nebo je převede pod jeho kontrolu bez 
zbytečných odkladů po uzavření smlouvy, 
nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího 
uzavření. 

2. Nesplní-li obchodník svou povinnost ohledně 
dodání zboží v době sjednané se spotřebitelem 
nebo v době stanovené v odstavci 1, spotřebitel jej 
vyzve k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající 
daným okolnostem. Nedodá-li obchodník zboží 
v této dodatečné lhůtě, je spotřebitel oprávněn 
smlouvu ukončit. 

První pododstavec se nepoužije na kupní smlouvy, 
u nichž obchodník odmítl zboží dodat nebo u nichž 
má dodání v dohodnuté dodací lhůtě zásadní 
význam s ohledem na všechny okolnosti, které 
uzavření smlouvy provázely, nebo u nichž 
spotřebitel před uzavřením smlouvy informoval 
obchodníka o tom, že dodání zboží do konkrétního 
data nebo v konkrétní den má zásadní význam. 
V těchto případech, tj. pokud obchodník nedodá 
zboží v termínu dohodnutém se spotřebitelem nebo 
ve lhůtě stanovené v odstavci 1, je spotřebitel 
oprávněn smlouvu okamžitě ukončit. 

3. Po ukončení smlouvy obchodník bez 
zbytečných odkladů vrátí všechny částky, které 
spotřebitel uhradil na základě smlouvy. 
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§ 2161 odst. 2 

 

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu 
způsobenou nesprávnou montáží, která byla podle 
smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho 
odpovědnost. To platí i v případě, kdy byla montáž 
provedena kupujícím a vada nastala v důsledku chyby 
v návodu k montáži. 

 

31999L0044 Článek 2 odst. 5 5. Jakákoli vada mající původ v nesprávné montáži 
spotřebního zboží se považuje za rozpor zboží se 
smlouvou v případě, že montáž byla součástí kupní 
smlouvy a byla prováděna prodávajícím nebo na 
jeho odpovědnost. Totéž platí i v případě, že byl 
výrobek určený k montáži namontován 
spotřebitelem a nesprávná montáž nastala v 
důsledku chyby v návodu k montáži.  

§ 2161 odst. 3 

 

(3) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od 
převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při 
převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

 

31999L0044 Článek 5 odst. 3 3. Do doby, než bude prokázán opak, se 
předpokládá, že rozpor se smlouvou, který se 
projeví v průběhu šesti měsíců po dodání zboží, 
nastal již v okamžiku dodání, ledaže by tato 
domněnka byla neslučitelná s charakterem zboží 
nebo rozporem se smlouvou.  

§ 2165 odst. 1 

 

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která 
se vyskytne u věci v době dvaceti čtyř měsíců od 
převzetí. Ustanovení § 1921 a 2112 se nepoužijí. 

 

31999L0044 Článek 5 odst. 1 1. Prodávající odpovídá podle ustanovení článku 3 
v případě, že se rozpor se smlouvou projeví ve 
lhůtě dvou let po dodání zboží. V případě, že se 
podle vnitrostátních předpisů nároky uvedené v čl. 
3 odst. 2 promlčují, nesmí být promlčecí lhůta 
kratší než dva roky po dodání zboží.  

§ 2169 

 

(1) Má-li věc vadu, má kupující právo na odstranění 
vady dodáním nové věci bez vady, dodáním chybějící 
věci nebo opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní 
ceny nebo může odstoupit od smlouvy za podmínek 
stanovených v odstavcích 2 až 4. Ustanovení § 1923 a 
§ 2106 až 2107 se nepoužijí. 

(2) Odstranění vady věci musí být provedeno 
v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro 
kupujícího, přičemž se zohlední povaha věci a účel, 
pro který kupující věc koupil. 

(3) Prodávající může odmítnout odstranit vadu, pokud 
by to vyžadovalo vynaložení nepřiměřených nákladů, 
přičemž se zohlední zejména hodnota, kterou by věc 

31999L0044 Článek 3 odst. 2, 
3, 5 a 6 

2. V případě rozporu se smlouvou má spotřebitel 
nárok buď na bezplatné uvedení spotřebního zboží 
do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím 
opravy, nebo náhradního dodání zboží podle 
ustanovení odstavce 3 nebo na přiměřené snížení 
kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy podle 
ustanovení odstavců 5 a 6. 

3. Spotřebitel může požadovat u prodávajícího 
nejprve bezplatnou opravu nebo bezplatné 
náhradní dodání spotřebního zboží za předpokladu, 
že takové plnění není nemožné nebo nepoměrné. 

Zjednání nápravy se považuje za nepoměrné v 
případě, že by pro prodávajícího znamenalo vznik 
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měla bez vady, význam vady a zda může být náprava 
jiným způsobem zjednána bez značných obtíží pro 
kupujícího. 

(4) Kupující může odstoupit od smlouvy nebo žádat 
přiměřenou slevu, pouze pokud není možné odstranění 
vady podle odstavců 2 a 3, a dále vždy, pokud 
prodávající nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě nebo 
bez značných obtíží pro kupujícího anebo pokud 
kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný 
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 
Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li 
vada věci jen nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 
se nepoužijí. 

 

nákladů, které by ve srovnání s ostatními 
možnostmi zjednání nápravy zohlednily: 

- hodnotu, kterou by spotřební zboží mělo bez 
rozporu se smlouvou, 

- význam rozporu se smlouvou a 

- značné obtíže, které by zjednání nápravy 
představovalo pro spotřebitele. 

Oprava nebo náhradní dodání zboží se musí 
uskutečnit v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží 
pro spotřebitele, přičemž je třeba vzít v úvahu druh 
spotřebního zboží a účel, pro který spotřebitel 
spotřební zboží vyžadoval. 

5. Spotřebitel může požadovat přiměřené snížení 
kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy: 

- jestliže nemá nárok na opravu ani na náhradní 
dodání zboží nebo 

- jestliže prodávající nezjednal nápravu v 
přiměřené lhůtě nebo 

- jestliže prodávající nezjednal nápravu bez 
značných obtíží pro spotřebitele. 

6. Při nevýznamném rozporu se smlouvou nemá 
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. 

§ 2169a Zjednání nápravy podle § 2169 je pro kupujícího 
bezplatné; ustanovení § 1924 věty druhé se nepoužije. 

 

31999L0044 Článek 3 odst. 4 4. Výraz "bezplatný" v odstavcích 2 a 3 zahrnuje 
náklady vynaložené na uvedení spotřebního zboží 
do stavu souladu, zejména náklady spojené se 
zasláním a náklady na vynaloženou práci a 
materiál. 
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§ 2174a 

 

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost 

(1) Ustanovení o záruce za jakost se použijí na každý 
závazek prodávajícího, výrobce nebo jiné třetí osoby 
přesahující jeho zákonné povinnosti z vadného plnění, 
učiněný prohlášením nebo v příslušné reklamě 
dostupné před uzavřením smlouvy nebo v době jejího 
uzavření, jehož obsahem je zejména povinnost vrátit 
kupní cenu, vyměnit věc nebo ji opravit anebo v této 
souvislosti poskytnout službu, nebude-li mít věc jakost 
uvedenou v daném prohlášení nebo reklamě. 

(2) Záruka za jakost musí obsahovat  

a) údaj, že kupující má zákonná práva z vadného 
plnění, a srozumitelné vysvětlení, že tato práva nejsou 
zárukou dotčena, a 

b) jasné, jednoduché a srozumitelné sdělení obsahu 
záruky a podstatných údajů, které jsou nezbytné k 
jejímu uplatnění, zejména délku záruční doby, místní 
působnost a údaje o totožnosti poskytovatele záruky. 

(3) Požádá-li o to kupující, poskytne mu poskytovatel 
záruky záruku v textové podobě. 

(4) Nesplněním povinností stanovených v odstavcích 2 
a 3 není platnost záruky dotčena. 

 

31999L0044 Článek 1 odst. 2 
písm. e) 

 

2. Pro účely této směrnice se rozumí: 

e) "zárukou" každý závazný slib vrácení kupní 
ceny, náhradního dodání spotřebního zboží nebo 
opravy nebo zjednání jiné nápravy ze strany 
prodávajícího nebo výrobce v případě, že výrobek 
neodpovídá údajům uvedeným v záručním listě 
nebo v příslušné reklamě, které jsou spotřebiteli 
poskytovány bez zvláštního příplatku; 

  31999L0044 Článek 6 odst. 1, 
2, 3 a 5 

 

Záruky 

1. Záruka musí poskytovatele právně zavazovat 
podle podmínek uvedených v záručním listu a v 
související reklamě. 

2. Záruka musí: 

- uvádět, že spotřebitel nabývá na základě koupě 
spotřebního zboží v rámci platných vnitrostátních 
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právních předpisů určitá práva, a objasnit, že tato 
práva nejsou zárukou dotčena, 

- uvádět v jednoduchých a jasných formulacích, co 
je jejím obsahem, a podstatné údaje, které jsou 
nezbytné k jejímu uplatnění, zejména trvání a 
místní působnost záruky a adresu poskytovatele 
záruky. 

3. Na přání spotřebitele musí mít záruka písemnou 
formu nebo být uvedena na jiném trvalém nosiči 
dat, který má spotřebitel k dispozici a k němuž má 
přístup. 

5. Nesplněním požadavků na záruku uvedených v 
odstavcích 2, 3 nebo 4 není v žádném případě 
dotčena platnost záruky; spotřebitel ji může i 
nadále uplatňovat a vyžadovat její dodržení. 

§ 2174b 

 

Právo postihu 

Je-li konečný prodávající odpovědný z vady věci, která 
vznikla v důsledku jednání nebo opomenutí výrobce, 
předcházejícího prodávajícího ve stejném smluvním 
řetězci nebo jiného prostředníka, náleží mu náhrada od 
odpovědné osoby ve smluvním řetězci; to neplatí, 
věděl-li prodávající o vadě věci v době jejího převzetí. 
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Právo postihu 

Je-li konečný prodávající odpovědný za rozpor se 
smlouvou, která vznikla v důsledku jednání nebo 
opomenutí výrobce, předcházejícího prodávajícího 
ve stejném smluvním řetězci nebo jiného 
prostředníka, může konečný prodávající uplatnit 
postih proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním 
řetězci. Vnitrostátní právní předpisy stanoví 
ručitele, proti kterému nebo proti kterým může 
prodejce uplatnit postih, jakož i příslušné postupy 
a podmínky uplatnění. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex)  Název předpisu EU 

31993L0013 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB7NK2XD5)



31999L0044 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje 
spotřebního zboží a záruk na toto zboží 

32000L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém 
obchodu) 

32002L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro 
spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES 

32011L0007 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EUze dne 16. února 2011o postupu proti opožděným platbám 
v obchodních transakcích (přepracování) 

32011L0083 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se 
mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice 
Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 
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