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Úvod 

 
Právní aspekty prodeje zboží na internetu.  
 

E-book na téma právní aspekty prodeje zboží na internetu, který obsahuje 
celkem čtyři části:  

1. Proces uzavírání smluv na internetu; 
2. Obchodní podmínky e-shopu; 
3. Reklamace a povinnosti prodávajícího; 
4. Reklamace a povinnosti prodávajícího; 
5. Odstoupení od smlouvy uzavřené na internetu. 

Tento e-book by měl pomoci provozovatelům e-shopů zorientovat se 
v problematice prodeje zboží na internetu. Celý proces bude popsán od 
uzavření smlouvy, připojení obchodních podmínek, přes reklamace až po 
odstoupení od smlouvy. Smyslem tedy není podat obsahově vyčerpávající či 
formulačně precizní text, nýbrž představit specifickou problematiku čtenářům 
bez právního zázemí.  

 

 

 

 

 

Autorem textu je Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát, 

upraveno a zveřejněno společností FMJ – find my job s.r.o. 

 

 

  



 

1 Proces uzavírání smluv na internetu 

 
1.1 Smlouva není jen listina 
 

Když se řekne smlouva, mnozí si představí běžnou papírovou listinu, na jejíž 
konec smluvní strany připojují své podpisy. Pokud se domníváte, že se zákazníky 
vašeho e-shopu žádnou smlouvu neuzavíráte, měli byste zbystřit.  

Smlouva totiž není vázána pouze na listiny. Lze ji uzavřít i ústně nebo 
elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu či instant messaging aplikace). 
Občanský zákoník předepisuje písemnou formu jen u vybraných smluvních typů, 
a proto valnou většinu smluv v běžném denním životě uzavíráme ústně. 
K uzavření smlouvy dochází při nákupu z automatu či pouhým nástupem do 
tramvaje. Smlouvy uzavíráte i prostřednictvím vašeho e-shopu s vašimi 
zákazníky, a to při každé jejich objednávce. Jsou to smlouvy písemné uzavřené 
v elektronické podobě. Bez uzavírání smluv se prostě neobejdete. Je proto 
vhodné věnovat pozornost tomu, co je to smlouva, co je jejím obsahem, kdy 
smlouva vzniká a jaké má účinky. Předejdete tak možným problémům.  

 

1.2 Co je to smlouva a co je jejím obsahem? 
 

Smlouva představuje shodnou vůli stran zavázat se k určitému plnění. Nejde 
tedy o onu listinu či elektronický formulář, ale o shodný projev vůle obou stran. 
Obsahem smlouvy jsou konkrétně vymezené vzájemné závazky smluvních stran, 
kterými mohou být na straně prodávajícího závazek poskytnout kupujícímu 
určitou věc a na straně zákazníka věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní 
cenu.  

 

1.3 Kdy smlouva vzniká a jaké má účinky? 
 

Předpokladem vzniku smlouvy je návrh na uzavření smlouvy (nabídka) a její 
přijetí (akceptace). Smlouva pak vzniká okamžikem, kdy je nabídka přijata. To 
bývá většinou tehdy, kdy je přijetí nabídky doručeno navrhovateli.  

Ve vztahu k e-shopům a vystavování zboží obecně však platí výjimka. Podle 
občanského zákoníku platí vyvratitelná domněnka, že pouhé vystavení zboží či 
jeho zařazení do katalogu za určenou cenu je nabídkou, a to s výhradou 
vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. Podle zákona je tedy nabídkou 
k uzavření smlouvy již umístění konkrétní položky s uvedením její ceny na váš 
e-shop či do reklamy. Zákazník pak odesláním objednávky nabídku přijímá a 
smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.  



 

 

1.4 Proč se zajímat o okamžik vznik smlouvy? 
 

Okamžik vzniku smlouvy je velmi podstatný, neboť jakmile smlouva vznikne, je 
závazná pro obě strany. Smlouvu je zásadně možné měnit pouze na základě 
souhlasu obou smluvních stran. Prodávající tedy musí kupujícímu odevzdat 
objednanou věci a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a zákazník musí za 
věc zaplatit. Nebude-li kupující souhlasit, musíte mu po uzavření smlouvy 
poskytnout to, co si objednal. 

Pokud obchodní podmínky nestanoví jinak a smlouva vzniká již odesláním 
objednávky, nemáte v procesu uzavírání smlouvy poslední slovo. Jednoduše 
může dojít k nepříjemné situaci, kdy se smluvně zavážete k dodání věci, kterou 
však nemáte na skladě, nebo k dodání věci za cenu, za níž jste ji nezamýšleli 
prodávat.  

V situaci, kdy je v e-shopu uvedeno, že objednaný počet kusů zboží je skladem, 
se jen těžko budete dovolávat výhrady vyčerpání zásob, neboť je vaší 
odpovědností udržovat údaje o dostupném zboží aktuální. Tímto se můžete 
dostat do prodlení s dodáním zboží, případně zboží nebudete schopni dodat 
vůbec. Zákazníkovi tak mohou vzniknout nároky z Vašeho vadného plnění. 

Stejně tak se můžete dostat do komplikované situace i v případě chybně 
uvedené nižší ceny zboží, než za jakou má být zboží správně nabízeno. Pokud 
dle obchodních podmínek smlouva vzniká již doručením objednávky, nemáte 
možnost vzniku smlouvy s chybně uvedenou cenou zabránit tím, že byste 
nabídku neakceptovali.  

Občanský zákoník nicméně dává smluvním stranám možnost upravit si 
kontraktační proces odchylně od zákona. Tuto možnost byste měli využít a 
upravit si proces uzavírání smlouvy tak, abyste vyloučili potenciální rizika. 
Nechcete-li být vázáni reklamou či pouhým umístěním zboží do e-shopu, 
doporučuji aplikaci této zákonné domněnky v obchodních podmínkách vyloučit. 
Tato úprava ale eliminuje riziko uzavření smlouvy s chybně uvedenou cenou 
pouze u těch e-shopů, které potvrzují objednávky ručně. Před povinností dodat 
zboží za chybně uvedenou cenou proto spolehlivě ochrání pouze ustanovení 
obchodních podmínek, podle kterého prodávající výslovně deklaruje, že nemá 
v případě nápadně nízké kupní ceny skutečnou vůli smlouvu uzavřít.  

 

 

  



 

2 Obchodní podmínky e-shopu  

 

V prvním části tohoto e-booku jsem psal o tom, co je to smlouva, jaký má obsah 
a kdy vzniká. Psal jsem, že obsahem smlouvy jsou vzájemné závazky stran. Při 
kontraktaci na internetu bývají vzájemné závazky stran obsaženy především 
v obchodních podmínkách. Obchodní podmínky tak představují ústřední právní 
dokument při uzavírání smluv na internetu. 

Obchodní podmínky typicky upravují kontraktační proces, záruční a reklamační 
podmínky či podmínky užití webových stránek, na nichž je e-shop přístupný. 
Mimo tyto oblasti musí obchodní podmínky obsahovat celou řadu informací, 
které při uzavírání smluv na internetu musí být spotřebiteli poskytnuty ještě 
před uzavřením smlouvy.  

Donedávna bývala součástí obchodních podmínek i problematika ochrany 
osobních údajů. Po účinnosti notoricky známého obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) je již tato praxe vyloučena a e-shopy musí svou 
informační povinnost o zpracování osobních údajů vůči zákazníkům plnit 
v samostatném dokumentu.  

Na téma obchodních podmínek e-shopu již bylo napsáno nepřeberné množství 
článků, nicméně Česká obchodní inspekce, která obsah obchodních podmínek 
kontroluje, stále zveřejňuje alarmující statistiky o jejich nedostatcích. Doufám, 
že by tento e-book mohl přispět k tomu, aby se tato situace alespoň o trochu 
zlepšila.  

 

2.1 Povinně poskytovaná sdělení před uzavřením smlouvy 
 

Spotřebitel je jakožto slabší smluvní strana při uzavírání smluv na internetu 
chráněn hned několika způsoby. Jedním z nich je povinnost podnikatele 
informovat spotřebitele.  

Občanský zákoník dále obsahuje interpretační pravidlo, dle nějž lze-li obsah 
smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele 
nejpříznivější. A dále, že k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona 
stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. Provozovatel e-shopu je tedy 
velmi podstatně omezen v tom, jaká si se spotřebitelem v obchodních 
podmínkách nastaví práva a povinnosti. 

 

2.2 Připojení obchodních podmínek ke smlouvě 
 

Jak bylo výše uvedeno, e-shop má povinnost zákazníkovi poskytnout určité 
informace ještě před uzavřením smlouvy. Tuto povinnost e-shopy plní tak, že si 



 

od zákazníků nechávají ještě před odesláním objednávky potvrdit, že se 
s obchodními podmínkami seznámili. V této souvislosti upozorním na dvě 
nejčastější chyby, kterých se e-shopy dopouští.  

Aby bylo možné hovořit o tom, že spotřebitel byl seznámen se stanovenými 
informacemi před uzavřením smlouvy, musí mít objektivní možnost se s těmito 
informacemi seznámit. Odkaz na obchodní podmínky tedy není možné mít 
zastrčený někde v patičce webové stránky nebo je zasílat až po uzavření 
smlouvy. Obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty přehledným 
způsobem tak, aby spotřebitel měl možnost se s jejich obsahem seznámit ještě 
před tím, než odešle objednávku.  

Pouhé poskytnutí odkazu na obchodní podmínky ještě před odesláním 
objednávky však samo o sobě nestačí k tomu, aby se obchodní podmínky staly 
součástí smlouvy. Občanský zákoník uvádí, že část obsahu smlouvy lze určit 
odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které 
jsou stranám známy. Vzhledem k tomu, že obchodní podmínky jednotlivých e-
shopů nebývají spotřebitelům známy, je nutné je připojit k nabídce.  

K připojení obchodních podmínek ke smlouvě je třeba, aby objednávkový 
formulář spotřebitele výslovně upozornil na to, že se na uzavíranou smlouvu 
vztahují obchodní podmínky. V zájmu právní jistoty lze doporučit výslovné 
vyjádření souhlasu spotřebitele s obchodními podmínkami ve formě 
zaškrtávacího políčka. 

Dalším obvyklým nedostatkem objednávkových formulářů je absence 
rekapitulace objednávky. Je chybou, pokud spotřebitel v několika krocích vyplní 
objednávku (množství zboží, doprava, platba) a před odesláním závazné 
objednávky mu formulář neumožní zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do 
objednávky vložil. 

 

2.3 Textová podoba není hypertextový odkaz 
 

Snad nejčastěji opomíjenou povinností e-shopů je povinnost poskytnout 
spotřebiteli obchodní podmínky v textové podobě. Textová podoba je přitom 
dle občanského zákoníku zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým 
způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. To v praxi znamená, 
nestačí poskytnout pouze hypertextový odkaz na podmínky obsažené na 
internetových stránkách, protože takto poskytnuté obchodní podmínky mohou 
být dodatečně změněny.  

Nejvhodnějším řešením je přikládat veškeré požadované informace (obchodní 
podmínky, reklamační řád, dodací podmínky apod.) v aktuálním znění ve 
formátu PDF přímo do přílohy e-mailu zasílaného spotřebiteli současně s 
potvrzením objednávky. 



 

 

2.4 Žádné schovávačky v obchodních podmínkách 
 

Ústavní soud definoval účel obchodních podmínek pro kontraktaci se 
spotřebiteli následovně: „Obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli mají 
sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat 
ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k 
tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem 
psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a 
o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například 
rozhodčí doložka, nebo ujednání o smluvní pokutě). Takovému nepoctivému 
jednání nelze přiznat právní ochranu.“1 

Na obchodní podmínky se typicky budou vztahovat i omezení týkající se 
adhezních smluv, což jsou smlouvy, jejichž základní podmínky byly určeny 
jednou ze smluvních stran (e-shop) nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana 
(spotřebitel) měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek 
reálně ovlivnit. Úprava adhezních smluv dopadá na situace „ber, nebo nech 
být“, s níž se nejčastěji setkáváme např. u mobilních operátorů, pojišťoven či 
bank. 

Podle občanského zákoníku je neúčinné takové ustanovení obchodních 
podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, nepřijala-li je tato 
strana výslovně. Toto ustanovení tedy cílí na pokoutní praktiky provozovatelů 
e-shopů, kteří některá pro spotřebitele nevýhodná ujednání „schovávali“ do 
hlubin obchodních podmínek či je zobrazovali malým písmen. 

 

2.5 Smluvní pokutě se raději vyhněte 
 

Dle nálezu Ústavního soudu z roku 2013 nemohou být součástí obchodních 
podmínek ujednání ukládající spotřebiteli povinnost platit smluvní pokutu.2 Za 
smluvní pokutu je třeba považovat jakoukoliv povinnost spotřebitele platit 
prodávajícímu poplatek, penále či paušální náhradu škody. Není rozhodné, jak 
se dané ujednání pojmenuje, ale jaký je jeho skutečný obsah.  

Smluvní pokutu se spotřebitelem je tak možné sjednat pouze ve smlouvě 
samotné. Ačkoliv je zmíněné rozhodnutí Ústavního soudu podrobováno kritice, 
není dosud překonáno a naopak je některými nižšími soudy extenzivně 

 
1 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013. 
2 Existují i výklady připouštějící možnost smluvní pokuty, nicméně rozbor těchto úvah přesahuje rámec tohoto 
příspěvku. Pokud byste pokutu do obchodních podmínek chtěli zapracovat, doporučuji tento krok projednat s 
Vaším advokátem. 



 

rozšiřováno i na jakékoliv dodatkové platební povinnosti spotřebitele. 
Nedoporučuji tedy e-shopům do obchodních podmínek zanášet jakékoliv 
platební povinnosti spotřebitele v případě porušení jeho povinností. V případě, 
že zboží nebylo spotřebitelem přebráno, e-shopu nic nebrání domáhat se vůči 
spotřebiteli náhrady škody například v podobě nákladů spojených s dodáním 
zboží a jeho uskladněním. 

 

 

  



 

3 Reklamace a povinnosti prodávajícího 

 

Reklamace je pro e-shop komplikací hned ze dvou důvodů. Zaprvé 
předznamenává nespokojeného zákazníka a nějakou formu refundace a zadruhé 
vzniká riziko nesprávného postupu e-shopu při přijetí a vyřizování reklamace. 
Podnikateli tak hrozí sankce ze strany České obchodní inspekce (ČOI). 

 

3.1 Práva z vadného plnění a záruka za jakost  
 

Ještě, než se podíváme na konkrétní povinnosti, je třeba si udělat jasno 
v základních pojmech. Pod pojmem reklamace může být myšleno uplatnění práv 
z vadného plnění, nebo uplatnění práv ze záruky za jakost. Největší rozdíl mezi 
těmito právy spočívá v tom, že práva ze záruky za jakost nevznikají automaticky 
ze zákona, ale k jejich existenci je třeba dohoda stran, nebo prohlášení 
prodávajícího o poskytnutí záruky. Na poskytnutí záruky tedy není právní nárok.  

Zárukou za jakost prodávající garantuje, že si zboží po stanovenou záruční dobu 
zachová obvyklé vlastnosti (např. konkrétní výkon, voděodolnost, svítivost 
apod.) nebo že po tuto dobu bude sloužit určitému účelu. Dálka záruční doby 
není zákonem stanovena, a je tedy na prodávajícím, po jak dlouhou dobu slíbí 
kupujícímu bezvadné fungování svého zboží. Záruka za jakost se může vztahovat 
na celé zboží (automobil), nebo na jeho specifikovanou část (karoserie 
automobilu). 

Práva z vadného plnění lze uplatňovat tehdy, dodá-li prodávající zboží v rozporu 
s objednávkou. Může jít o rozpor v množství (250 g čaje namísto 500 g), 
velikosti (XL tričko namísto L), barvě (stříbrný telefon namísto černého), jakosti 
(teniskám se odlepí podrážka) či dalších vlastnostech. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost se vztahují na vady vzniklé k jinému 
okamžiku. Záruka za jakost vztahuje na jakoukoliv vadu vzniklou během záruční 
doby, oproti tomu právo z vadného plnění založí pouze taková vada, která 
přestože vyšla najevo později, existovala už v době převzetí (dodání) zboží. 
Pokud se tedy teniskám odlepí podrážka, musí kupující při uplatňování práv 
z vadného plnění prokázat, že tenisky byly vadné již v době dodání. Pokud by 
prodávající na jakost tenisek dal záruku, stačilo by kupujícímu prokázat, že vada 
vznikla během záruční doby. Kupující tak má oproti uplatňování práv z vadného 
plnění snazší důkazní pozici. 

Ve vztahu k prodeji spotřebního zboží spotřebiteli se uplatňuje známá 
24měsíční záruka, o jejíž ne zcela jasném výkladu píši níže. 

 

 

 



 

3.2 Práva kupujícího z vadného plnění 
 

V případě vadného plnění může kupující uplatňovat práva v závislosti na tom, 
zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, případně také na tom, zda 
se vada vyskytla opakovaně. Kupující může vzniknout právo na 

a) dodání nové věci, resp. výměnu součásti, není-li to vzhledem k povaze 
vady nepřiměřené, dále v případě odstranitelné vady, není-li možné věc 
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, 

b) odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci, resp. výměna 
součásti, dále v případě odstranitelné vady, není-li možné věc užívat pro 
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, 

c) odstranění vady (opravu), pokud je dodání nové věci, její součásti, nebo 
odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady je neúměrné (zejména 
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), 

d) přiměřenou slevu v případě, že kupující neodstoupí od smlouvy či 
neuplatní právo na dodání nové věci, na výměnu součásti nebo opravu 
věci. Kupující může požadovat přiměřenou slevu také tehdy, pokud 
prodávající nemůže novou věc dodat, vyměnit její součást či věc odstranit 
a v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, resp. v 
situaci, kdy by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. U 
vad věcí prodávaných za nižší cenu nebo věcí použitých musí kupující 
uplatnit místo práva na výměnu věci přiměřenou slevu z ceny. 

 

Opakovaným výskytem vady se dle soudní praxe rozumí výskyt stejné vady po 
jejích alespoň dvou předchozích opravách (tj. třetí výskyt vady). Větším počtem 
vad se rozumí, pokud se naráz vyskytnou tři vady věci. 

Volba konkrétního práva náleží vždy kupujícímu, ten je nicméně limitován 
zákonnými mantinely, jak jsou naznačeny výše. U použité věci například nelze 
požadovat dodání nové věci a u prvého výskytu odstranitelné vady nelze 
odstoupit od smlouvy. 

 

3.3 Kdy kupující nemá práva z vadného plnění? 
 

Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud před převzetím věci o vadě 
věděl nebo pokud ji sám způsobil. Kupující může vadu způsobit neobornou 
manipulací se zbožím, užíváním zboží v rozporu s návodem nebo užíváním zboží 
k jinému než stanovenému účelu.  

Práva z vadného plnění dále kupujícímu nenáleží 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena 
ujednána, 



 

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 

kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 
d) vyplývá-li to z povahy věci. 

 

3.4 Doba pro uplatnění práv z vadného plnění 
 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního 
zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení občanského zákoníku 
vyvolává v odborných kruzích již několik let debatu, na níž stále nemáme 
jednoznačnou odpověď. Spor se vede o to, zda doba 24 měsíců určuje dobu, 
během níž má spotřebitel uplatit právo z vady, nebo zda jde o dobu, po kterou 
si má zboží zachovat stanovené vlastnosti (zákonná záruka za jakost). Spíše 
převládá názor, že spotřební zboží prodávané spotřebiteli si musí své vlastnosti 
podržet po dobu 24 měsíců. Spotřebitel tedy může reklamovat vadu, která se u 
zboží vyskytne v průběhu 24 měsíců od převzetí. Není třeba zkoumat, zda vada 
existovala již v době převzetí zboží a teprve později se projevila, nebo že vada 
vznikla později v důsledku porušení povinností prodávajícího. Nicméně dosud 
na toto konto neexistuje relevantní judikatura Nejvyššího či Ústavního soudu. 

Pro zuživatelné zboží a pro zboží podléhající rychlé zkáze existuje zvláštní 
pravidlo, podle nějž tato zboží lze reklamovat ve vyznačené době trvanlivosti 
nebo době, po kterou lze věc použít. 

Občanský zákoník stanoví vyvratitelnou právní domněnku, podle níž pokud se 
vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná 
již při převzetí. Toto znamená, že projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí, 
je to prodávající, kdo musí prokázat, že zboží při převzetí vadu nemělo. Pouhé 
tvrzení prodávajícího o neexistenci vady určitě neobstojí. 

 

3.5 Informační povinnost e-shopu 
 

Ještě před uzavřením smlouvy má eshop povinnost sdělit spotřebiteli údaje o 
právech vznikajících z vadného plnění, o právech ze záruky a podmínky pro 
uplatňování těchto práv. Tyto údaje bývají obsaženy v obchodních podmínkách, 
nebo v reklamačním řádu.  

Ihned upozorňuji na zákaz jakýchkoliv ujednání, která vylučují či omezují 
spotřebitelova práva z vadného plnění. Tato omezení mohou mít poměrně 
nenápadnou podobu. ČOI uděluje pokuty i za to, že obchodní podmínky stanoví, 
že reklamace jsou přijímány pouze elektronicky. Dle zákona o ochraně 
spotřebitele je totiž prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli 
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě 
podnikání. 



 

Sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady se tedy nemohou 
odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Stejně tak i informace podané 
spotřebiteli ohledně jeho práv jej nesmí uvádět v omyl. Ani případný souhlas 
spotřebitele s omezením jeho práv z vadného plnění nemá žádnou právní 
relevanci.  

Účelem reklamačních řádů je tedy především popis postupu vyřizování 
reklamací a uvedení určitých doporučení prodávajícího ke zrychlení celého 
reklamačního řízení (např. jak identifikovat objednávku, co přiložit 
k reklamovanému zboží apod.). 

 

3.6 Přijetí reklamace 
 

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je 
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo 
poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je 
pouze situace, kdy prodávající ve svém písemném prohlášení vůči spotřebiteli 
určil k opravě jinou osobu (typicky jde o záruční servis). Pak kupující uplatňuje 
právo na opravu u této jiné osoby. 

Z výše uvedeného plyne, že byť Váš e-shop fakticky působí pouze online, 
nemůžete určit, že přijímáte reklamace pouze e-mailem. Spotřebitel může svá 
práva z vadného plnění uplatnit telefonicky, e-mailem či listinným dopisem. I 
pokud máte vytvořený reklamační formulář, nemůžete spotřebitele do jeho 
využití nutit. Volba je vždy na spotřebiteli. 

O přijetí reklamace musí prodávající spotřebiteli vydat písemné potvrzení 
obsahující tyto údaje: 

a) kdy spotřebitel právo uplatnil, 
b) co je obsahem reklamace a 
c) jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. 

 

3.7 Lhůty pro rozhodování o reklamaci a pro její vyřízení 
 

O reklamaci je třeba rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních 
dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému 
posouzení vady. Rozhodnutí o reklamaci znamená rozhodnutí o tom, že se 
reklamace přijímá (že je důvodná), nebo že se zamítá (že není důvodná). 
Prodávající však často rozhodují o reklamaci v rámci 30denní lhůty pro vyřízení 
reklamace, což jde proti smyslu dvou samostatných lhůt. 

Od lhůty pro rozhodnutí o reklamaci je třeba odlišovat lhůtu pro vyřízení 
reklamace. Je-li reklamace důvodná, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Delší lhůta je 



 

přípustná pouze na základě dohody se spotřebitelem. I pokud jsou splněny 
podmínky pro prodloužení lhůty pro rozhodnutí o reklamaci, k vyřízení 
reklamace musí dojít vždy do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Třicetidenní 
lhůta se tedy neprodlužuje o dobu, kdy byly vady zboží posuzovány v rámci 
rozhodování o reklamaci. 

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po 
dni, v němž byla uplatněna reklamace, a skončí uplynutím třicátého dne. Pokud 
tedy byla reklamace uplatněna dne 1. 1., lhůta počíná běžet dne 2. 1. a posledním 
dnem pro vyřízení reklamace je 31. 1. Uplatnění reklamace předpokládá 
dostatečně určité oznámení výskytu vady („Monitor má mrtvé pixely.“) a 
uplatnění konkrétního práva z vadného plnění („Požaduji slevu z kupní ceny.“). 
Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace 
požaduje, měl by jej o tom dle České obchodní inspekce (ČOI) prodávající v 
rámci své informační povinnosti poučit. 

Vyřízením reklamace se rozumí realizace uplatněného práva, tj. dodání nové 
věci, poskytnutí slevy či oprava zboží. O vyřízení reklamace je prodávající 
povinen spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že 
spotřebitel prodávajícímu k vyřízení reklamace poskytl požadovanou potřebnou 
součinnost, tedy zejména, že mu umožnil přezkoumat reklamované zboží. 

Po vyřízení reklamace je nutné spotřebiteli vydat potvrzení o datu a způsobu 
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, 
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Nedodržení jakékoliv z výše uvedených lhůt představuje porušení zákona o 
ochraně spotřebitele, které může být sankcionováno ze strany ČOI. Je proto 
vhodné, abyste spotřebitele o jeho právech řádně informovali a abyste celému 
procesu přijímání a vyřizování reklamací rozuměli. 

 

  



 

4 Odstoupení 

 

Pro nikoho už dnes není překvapením, že spotřebitel má při nákupu zboží na 
internetu právo i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy. Tato 
část přibližuje některé méně známé eventuality práva na odstoupení a 
poukazuje na chyby, kterých e-shopy často dopouští.  

 

4.1 Poučení o právu odstoupit od smlouvy 
 

Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávající spotřebiteli 
sdělit 

a) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva a  
b) poskytnout mu formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti 

stanoví nařízení vlády. 

Zde dochází k formulačním nepřesnostem, kdy některé obchodní podmínky 
uvádí „možnost vrátit zboží“ do 14 dnů. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy 
mají však zcela jiné právní důsledky. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší 
od počátku. Hledí se na ni, jako by nikdy nevznikla. Vrácení zboží je pouze 
důsledkem odstoupení od smlouvy. Ke splnění informační povinnosti je třeba, 
aby obchodní podmínky hovořily o odstoupení od smlouvy. 

 

4.2 Počátek běhu lhůty pro odstoupení 
 

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet ode dne 
převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo 
dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží. U 
smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne 
převzetí první dodávky zboží. 

Pokud jste však spotřebitele nepoučili o jeho právu na odstoupení od smlouvy, 
prodlužuje se lhůta na odstoupení od smlouvy na jeden rok a čtrnáct dnů. Vedle 
toho jde o přestupek spočívající v porušení zákazu používání nekalých 
obchodních praktik. Jestliže spotřebitele poučíte dodatečně, běží čtrnáctidenní 
lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud během níž spotřebitel 
odstoupení odešle. Zboží Vám tedy v této lhůtě ještě nemusí být doručeno. Též 
je třeba počítat s vlivem víkendů a svátků. Připadne-li poslední den lhůty pro 
odstoupení na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.  



 

4.3 Formulář pro odstoupení od smlouvy 
 

Vláda stanovila nařízením vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který 
má e-shop spotřebiteli poskytnout. Avšak stejně jako reklamaci i odstoupení od 
smlouvy mohou spotřebitelé oznámit i jinými způsoby, takže je nelze do využití 
vzorového formuláře nutit. Pokud e-shop umožňuje spotřebiteli odstoupit od 
smlouvy vyplněním a odeslání vzorového formuláře, musí jeho doručení 
spotřebitel písemně potvrdit bez zbytečného odkladu. 

4.4 Povinnosti spotřebitele při odstoupení od smlouvy 
 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí prodávajícímu zaslat nebo předat 
nakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od 
odstoupení od smlouvy.  

V praxi jsem se setkal s oprávněnými i neoprávněnými požadavky e-shopů na 
vrácení vracení původních obalů od zboží. V těchto případech je třeba 
individuálního posouzení. Není totiž obal jako obal. Základní pravidlo zní, že 
spotřebitel nemusí vracet zboží v původním obalu. Nicméně existuje celá řada 
zboží, jejichž obal je jejich součástí (např. obal značkových brýlí či dárková 
balení doutníků). Na vrácení obalů tohoto zboží může prodávající trvat, neboť 
jejich nevrácením dochází ke snížení hodnoty daného zboží. 

Specifika platí i pro zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a 
z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V tomto případě spotřebitel od 
smlouvy odstoupit nemůže. Totéž platí pro dodávky zvukových nebo obrazových 
nahrávek nebo počítačových programů, pokud spotřebitel porušil jejich původní 
obal. 

4.5 Povinnosti e-shopu při odstoupení od smlouvy 
 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodávající bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny 
peníze včetně nákladů na dodání (poštovného), které od něho přijal. Vrácení 
musí proběhnout stejným způsobem, jakým spotřebitel prodávajícímu zaplatil. 
Jiným způsobem lze peníze vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a 
pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze prodávající nemusí vracet dříve, 
než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží (např. 
expresní doručení kurýrem), může prodávající spotřebiteli vrátit náklady na 
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání 
zboží (typicky běžné doručení poštou). Osobní odběr zboží se nepovažuje za 
dodání, takže cena za osobní odběr (zpravidla 0,- Kč) nemůže představovat 
nejlevnější způsob dodání zboží.  



 

Pokud tedy spotřebitel zvolil dopravu za 100 Kč a prodávající nabízí dopravu i 
za 80 Kč, může prodávající spotřebiteli vrátit pouze 80 Kč. 

Upozorním též na akce typu „doprava zdarma od nákupu nad 2.500 Kč“. Pokud 
spotřebitel objednal zboží v hodnotě, která jej neopravňovala k využití dopravy 
zdarma, nemůže být doprava zdarma považována za nejlevnější způsob dodání 
zboží, pokud tento zákazník odstoupí od smlouvy. 

Pokud jste v obchodních podmínkách spotřebitele neupozornili na povinnost 
nést náklady na vrácení zboží, musíte spotřebiteli uhradit i tyto náklady. 
Překontrolujte si tedy znění svých obchodních podmínek. 

Po spotřebiteli nemůžete požadovat žádné administrativní náklady spojené 
s kontrolou a opětovným zabalením zboží pro další prodej ani snížením hodnoty 
zboží, k němuž došlo do okamžiku odstoupení od smlouvy.  

Dle občanského zákoníku spotřebitel odpovídá pouze za takové snížení hodnoty 
zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s 
ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto nešťastně 
formulované ustanovení poskytuje spotřebiteli jistotu, že pokud bude zboží 
užívat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, může jej do 14 dnů od převzetí 
vrátit, aniž by byl nucen za toto užívání platit.  

Dané ustanovení ale rozhodně nelze vykládat jako titul pro bezplatné 
čtrnáctidenní užívání zboží. Smyslem práva na odstoupení je umožnit 
spotřebiteli takovou prohlídku zboží, jako by zboží kupoval v kamenném 
obchodě. Nikoliv zajistit čtrnáct dnů bezplatného užívání tohoto zboží. Je-li 
smlouva spotřebitelem uzavřena v úmyslu zboží užít a následně odstoupit od 
smlouvy, jde ze strany spotřebitele o zjevné zneužití práva, které nepožívá 
ochrany. 

Přehled jednotlivých položek a povinností e-shopu k jejich vrácení při 
odstoupení od smlouvy: 

Kupní cena Vrací se, 
Balné Vrací se. 

Poštovné Vrací se ve výši nejlevnějšího 
způsobu dodání. 

Náklady na vrácení zboží e-shopu Nevrací se, pokud byl spotřebitel na 
tyto náklady předem upozorněn. 

 

4.6 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy 
 

Občanský zákoník obsahuje celou řadu výjimek z práva na odstoupení od 
smlouvy uzavřené na internetu. Nejčastěji aplikovatelné výjimky se vztahují na 
smlouvy o: 

a) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro 
jeho osobu, 



 

b) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po 
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

c) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

d) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, 
pokud porušil jejich původní obal, 

e) dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
f) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud 

podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
g) 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. 

h) o poskytování služeb, jestliže byly splněny 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, 

  



 

Pokud Vás zajímá více informací o Právních aspektech prodeje zboží na 
internetu, nebo cokoli dalšího z oblasti podnikání a práva, neváhejte nás 

kontaktovat: 

 

 

 

 

Autorem textu je Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát 

 

 

 

mobile: +420 736 203 175 

e-mail: brauner@inpartners.cz 

web: http://www.janbrauner.cz/ 

 

 

upraveno a zveřejněno společností FMJ – find my job s.r.o. 

 

 

 

mobile: +420 776 773 282 

e-mail: info@findmyjob.cz 

web: www.findmyjob.cz 

 


