
Slovo na úvod  

Fejeton: Virtuální zajíc                                    

 

 

světě internetového 

nakupování, který je 

plný nástrah. V tomto 

vydání se věnujeme 

zejména problematice 

odstoupení od 

smlouvy a doporuče-

ním, jak v takovém 

případě postupovat, 

aby odstoupení bylo 

úspěšné, obešlo se bez 

zbytečných průtahů.  

Vážení čtenáři, 

do rukou  se vám dostá-

vá druhé číslo bulletinu 

Rady z poradny, infor-

mačního bulletinu pro 

mladé a všechny zájem-

ce o informace z oblasti 

obrany spotřebitele.  

Přeji vám, aby vám ná-

sledující řádky pomohly 

se lépe zorientovat ve 

být krásné tričko, které po 

doručení bude pouze vaší 

pětileté dceři. Ale například 

si nepotřebujete osahat kni-

hu, protože již znáte autora 

a četl(a) jste recenzi. Nad 

zajícem můžete ale také vy-

zrát: Nejdříve se podíváte 

v kamenném obchodě na 

zboží (např. elektroniku, 

spotřebiče do kuchyně) a ty 

si následně objednáte 

v pohodlí domova za nižší 

cenu. Jenže zajíce vám ne-

prodá jen myslivec, ale také 

pytlák. Proto si dejte pozor i 

na „certifikované interneto-

vé obchody“, které svůj 

„certifikát“ zfalšovali. A co 

placení? Zajíc má rychlé no-

hy, ale neuteče dřív jak za 14 

dní, takže jej můžete v klidu 

vrátit. A pokud se přece jen 

něco stane, a nákup není 

jako z reklamy, můžete jej 

také reklamovat.  J.G.Kučera 

Představte si obchod s NON-

STOP otevírací dobou, kde si 

lehce vyberete zboží z veliké 

nabídky,  nemusíte se mač-

kat u regálů a tím ušetříte 

spoustu času, nepaříte se ve 

vydýchané hale či nemrzne-

te u regálů s mraženou zele-

ninou, nemusíte se vyhý-

bat košíky s agresivními zá-

jemci o akční slevy, nečichá-

te tam všechny výpary z jídel 

či jiných druhů zboží, nikde 

neslyšíte rozhovory zákazní-

ků o tom, co dělali celý den 

či kde zrovna byli odpoledne 

- ale diskuze jsou vodítkem 

při výběru, odpadá nucení 

prodejců otázkou: „co si 

přejete, co to bude?“, či na-

opak pokud něco sháníte a 

žádný není v dohledu, neče-

káte u pokladny kilometro-

vou frontu, či si ještě 

u nákupu můžete vychutná-

vat kávu a mít nohy 

v pohodlných bačkorách, a 

ještě za zboží ušetříte a do-

nesou vám ho až domů…. To 

je krásná představa interne-

tového nákupu, skoro to zní 

jako reklama na takovýto 

nákup po internetu.  

Jenže lidé nežijí pouze ve 

virtuální realitě, a proto vám 

může chybět například to, že 

si na zboží nesáhnete, oble-

čení si nevyzkoušíte, často 

nejste poučeni o manipulaci 

s výrobkem, vidíte jen obrá-

zek, ale skutečnost je jiná. 

Platíte za doručení, zadáváte 

své údaje, jsou zde zbytečné 

požadavky (např. telefonní 

číslo v nepochopitelném 

formátu) či se nemusí dodr-

žet termín a čas dodání.  

Může se stát, že tedy zaplatí-

te za „zajíce v pytli“. Ale není 

zajíc, jako zajíc! Tak napří-

klad zajícem pro vás může 

Uvnitř tohoto vydání: 

Slovo na úvod 1 

Fejeton 1 

Internetové obchodování 

v kostce 

3 

Ověřte si e-shop 4 

Září 2014 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.  

Občanská poradna Prachatice 



doručení. Nesmí chybět informa-

ce o právu od smlouvy odstoupit 

a o nákladech spojených 

s vracením zboží. U služeb povin-

nost uhradit poměrnou část ceny 

za jejich využívání do doby od-

stoupení. Tyto a další informace 

musí být poskytnuty srozumitel-

ně a v jazyce smlouvy. Po sjedná-

ní objednávky je po obchodníkovi 

vyžadováno dát její potvrzení  

spolu s textem obchodních pod-

mínek v elektronické podobě.    

Nákupy snadno a rychle  

nejsou jedinou výhodou e-shopů  
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Distančně, tedy 

na dálku 

 Nový občanský zákoník nazývá 

internetový prodej poněkud cize 

jako „uzavírání smluv distančním 

způsobem“. Charakteristické pro 

takto uzavřené smlouvy je jejich 

sjednání mezi osobami, které 

nejsou přítomné v jeden okamžik 

na stejném místě. To je nejčastěji 

právě přes internet či po telefo-

nu, ale může se jednat i o různé 

nabídkové katalogy, teleshopping 

a jiné prostředky umožňující ko-

munikaci na dálku. Smlouva je 

uzavřena, jakmile dojde vaše ob-

jednávka obchodníkovi. Proto 

vůbec nezáleží na době placení 

nebo na způsobu předání zboží. 

Od této chvíle máte právo na do-

dání objednaného zboží, povin-

nost si jej převzít a uhradit kupní 

cenu. Obchodník je danou 

smlouvou rovněž vázán a nemů-

že se vymlouvat na zvýšení ceny 

jeho dodavatelem a podobně. 

 

Nutné informace 

Ochrana spotřebitele spočívá 

především v zajištění informací, 

které musí před uzavřením 

smlouvy zaznít. Je jich celá řada a 

většinou je naleznete 

v obchodních podmínkách e-

shopu. Obchodník musí přede-

vším sdělit svoji totožnost a kon-

taktní údaje na sebe, popsat na-

bízené zboží či službu, uvést je-

jich cenu, včetně všech daní a 

poplatků, dále i způsob platby a 

Distančně, tedy na dálku 

Kdo by neznal a už někdy nevyužil 

objednání si zboží v internetovém 

obchodě. Z pohodlí domova a 

v kteroukoliv denní či noční hodinu 

zadáte objednávku vybraného 

zboží, rovnou jej i zaplatíte a už jen 

čekáte na jeho doručení. Ti netr-

pěliví si objednané zboží jdou 

hned druhý den vyzvednout osob-

ně. Potud to zní ideálně, ale co 

když ve skutečnosti ona věc nevy-

padá tak jako na fotografii, nebo 

nemá deklarované vlastnosti?  Je 

možné ji vrátit a požadovat zpět 

peníze? A pokud ano, platí to 

vždy? A nevadí, že je vyzkouše-

ná? 

Informační centra pro mládež 
(ICM)  jsou pracoviště docház-
kového typu, která poskytují 
dětem, mládeži, ale i dalším zá-
jemcům bezplatně informace a 
související doplňkové služby na-
příklad z oblasti: vzdělávání, 
práce v ČR a v zahraničí, volné-
ho času a dalších oblastí  
(celkový výčet základních infor-
mačních oblastí je uveden v dol-
ní části levé lišty webových strá-
nek). 
Většina informačních služeb je 
doprovázena také službami po-
radenskými. 
  

Co je ICM? 



 Především nesmí být pochyb o 

tom, že si přejete smlouvu zrušit. 

Zasláním zboží, které vám dorazi-

lo poškozené, zpět prodejci bez 

jakékoliv řádky, lze vykládat i jako 

uplatnění reklamace, takže pozor 

na to. Nevyžaduje se odstoupení 

sepsané na papíře, stačí jej ode-

slat třeba e-mailem nebo sdělit 

telefonicky. Pamatujte ale na to, 

že, co je psáno, je dáno a snáze 

se to prokáže. Někdy vám to 

ulehčí sám prodejce, který pro 

ten případ nabízí vzorový formu-

lář ke stažení. Odstoupení stačí 

během 14denní lhůty odeslat na 

adresu provozovatele e-shopu. 

Nevadí tedy, když mu odstoupení 

dojde později, důležité je datum 

odeslání. 

Jak odstoupit od 

smlouvy 

předmětem je poskytování určité 

služby, se tato lhůta počítá už od 

samotného uzavření smlouvy. 

Pokud vás obchodník na možnost 

odstoupit od smlouvy neupozor-

ní, má to za následek prodloužení 

14tidenní lhůty o jeden rok. Pou-

čí-li vás o tom dodatečně, počítá 

se od této chvíle oněch 14 dnů.  

Občanský zákoník umožňuje od-

stoupit od smlouvy, aniž by bylo 

nutné to jakkoliv zdůvodňovat, 

avšak právě jen za situace, že 

smlouva byla uzavřena na dálku. 

Pro prodej v kamenné prodejně 

toto pravidlo neplatí. Jestliže se 

pro odstoupení rozhodnete, ne-

můžete být nijak postihováni 

(například srážkou z ceny nebo 

smluvní pokutou). Jako spotřebi-

telé máte právo od kupní 

smlouvy uzavřené na dálku od-

stoupit do 14 dnů od převzetí 

věci. Je-li objednávka rozdělena 

do několika zásilek, tak lhůta běží 

od doručení poslední z nich. U 

zboží, které má být pravidelně a 

opakovaně zasíláno, pak od první 

dodávky. V případě smluv, jejichž 

Právo si smlouvu rozmyslet 
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Vše se vrací 

 Zasláním odstoupení to teprve 

začíná. Po odstoupení, pokud jste 

už k němu zboží nepřipojili, musí-

te jej vrátit zpět obchodníkovi, a 

to do 14 dnů. Ve stejné lhůtě by 

vám měli dorazit i peníze. Ob-

chodník však platbu může pozdr-

žet do doby obdržení zboží nebo 

alespoň doložení jeho odeslání. 

Náklady spojené s navrácením 

zboží zpět obchodníkovi nesete 

vy, ledaže se k vám před uzavře-

ním smlouvy nedostala informa-

ce o povinnosti je hradit. 

V takovém případě jdou za pro-

vozovatelem obchodu. Obchod-

ník musí vrátit celou částku, kte-

rou od vás na základě smlouvy 

přijal, včetně nákladů na dopra-

vu, ale ty pouze do výše nejnižší 

ceny jím nabízené dopravy. Pe-

něžní prostředky vrací stejnou 

formou, jako bylo placeno (příkaz 

k úhradě, hotově, složenka), příp. 

v jiné formě, kterou odsouhlasíte 

nebo která pro vás neznamená 

náklady navíc. 

Vyzkoušet, ale 

nezničit 

 Některé internetové obchody 

v rozporu se zákonem vyžadují 

vrácení zboží v originálním nepo-

rušeném obalu či odmítají převzít 

zboží, které nese známky vyzkou-

šení. Záměrně tak ignorují hlavní 

účel práva na odstoupení ve 14ti-

denní lhůtě, a to ověřit si, jak 

zboží vypadá a jaké má reálné 

vlastnosti. A to nejde jinak než, 

že si ho vyzkoušíte. Na druhou 

stranu někteří spotřebitelé vrací 

zboží značně poničené, protože 

ho do doby vrácení intenzivně 

používali. Přeci jen e-shop není 

půjčovna, a proto zneužívání prá-

va nebo nedbalé zacházení a po-

škození věci je nově ošetřeno od-

povědností spotřebitele za sníže-

ní hodnoty zboží. Zjistí-li obchod-

ník poškození, má nárok na ná-

hradu, kterou si strhne z vracené 

částky. I zde platí, že absence po-

učení o právu od smlouvy od-

stoupit, znamená pro obchodníka 

ztrátu nároku na tuto náhradu.  
www. dtest.cz 



Od některých smluv odstoupit 

prostě nelze, i když byly uzavřeny 

tzv. na dálku. Okruh výjimek se 

s novým občanským zákoníkem 

poněkud rozšířil. U zboží je to 

dáno určitou faktickou překážkou 

dalšímu prodeji, jako je spotřebo-

vání věci, její smísení s jinou ne-

bo jen její náchylností ke zkažení, 

dále upravení dle speciálních po-

žadavků a přání spotřebitele, 

prolomení hygienického obalu 

chránícího zdravotní nezávad-

nost, nebo narušení obalu u počí-

tačových programů, disků 

s hudbou či filmy.  Praktické je 

dále vědět, že nelze odstoupit od 

služby, která již s vaším souhla-

sem byla plně poskytnuta. Totéž 

platí, pokud je předmětem ob-

jednávky dodání digitálního obsa-

hu bez pevného nosiče, například 

okamžité stažení hry, hudby ne-

bo e-knihy. Mezi výjimky spadá i 

zájezd objednaný přes internet, 

jakož i termínované smlouvy o 

ubytování, dopravě a vstupenky 

pro volný čas (divadlo, kino, spor-

tovní zápas). Tím výčet nekončí, 

proto bude vždy lepší se před 

odstoupením poradit. 

 

Ověřte si e-shop 

Je až příliš snadné zaregistrovat 
atraktivně znějící doménu, vytvo-
řit stránky s lákavou nabídkou 
spojenou s nejnižší cenou a pak 
už jen inkasovat peníze podle 
hesla „služba končí zaplacením“. 
E-shopy vytvořené s vidinou 
rychlého zbohatnutí na úkor na-
pálených zákazníků lze ovšem 
rozpoznat. Stačí vyhledat několik 

základních informací o daném 
obchodě, jeho provozovateli, his-
torii, obchodních podmínkách či 
hodnocení spokojenosti jiných 
zákazníků. dTest nabízí spotřebi-
telům v rámci služby ověření e-
shopů na www.dtest.cz/eshopy  
všechny tyto informace 
v přehledné formě na jednom 
místě. Díky tomu budou na vás 
podvodníci krátcí.  
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Ne vše jde vrátit  
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