
 

 

Hotovost x platba kartou x 

stravenky? 

Nekonečný souboj mezi tím, 

kterým prostředkem máme zrovna 

nákup zaplatit. Co je nejvhodnější, 

nejrychlejší, nejbezpečnější? 

Lidé se již delší dobu dělí na ty, 

kteří jsou zastánci pouze placení 

v hotovosti a vždy ve své 

peněžence najdou dostatek 

finanční hotovosti. 

Druhou skupinu tvoří ti, 

které ovládla platba 

kartou, a když náhodou 

někde platba kartou není 

možná, jsou, jak se říká, 

nahraní. Hotovost 

v peněžence hledají zcela 

marně, maximálně 

naleznou pár drobásků. 

Třetí skupina je pak 

schopna kombinovat 

hotovost, kartu a 

přidávají ještě stravenky. 

Pak však nadávají, když 

jim prodavačka nechce to či ono 

zboží nechat stravenkou zaplatit, 

případně jim na stravenku nevrátí. 

Souboj moderních technologií 

s letitou tradicí v podobě  

 

 

papírových bankovek a kovových 

mincí, je tak trochu nekonečným. 

Každá doba zkrátka přináší své.  

V dnešním čísle se budeme 

věnovat tématu placení různými 

prostředky, kdy a jaké možnosti 

mají obchodníci při volbě způsobu 

platby, jak bychom měli být o 

ceně zboží informováni, jaké 

množství drobných je pro jednu 

platbu únosné, kdy nám musí být 

vystaven doklad o provedené 

platbě. Přejeme vám mnoho  

užitečných informací, získaných 

při čtení bulletinu. 
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Cena musí být uvedena 

Prodejce má povinnost výrobek 

zřetelně označit cenou nebo jinak 

vhodně zpřístupnit informaci o ceně 

výrobků či služeb, např. vyvěšením 

tabule s cenou nebo uvedením ceny 

na regálu. 

Tuto povinnost mu ukládá § 12, § 

24 odst. 7 písm. j) zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, § 13 zákona č. 

526/1990, o cenách. 

Větší množství mincí? 

Obchodník může ze zákona 

odmítnout větší množství mincí.   

Jedná se o pamětní mince nebo o 

tuzemské bankovky nebo mince 

prohlášené Českou národní bankou 

za neplatné.  Jde o více než 50 

tuzemských mincí v jedné platbě 

(banky a ČNB je přijímají, ale 

mohou za to žádat poplatek). 

Fyzické osoby (vyjma směnárníků) 

mohou odmítnout přijetí běžně 

poškozených bankovek a mincí 

(ošoupané, natrhlé). Právnické osoby 

a směnárníci musí přijímat i běžně 

poškozené bankovky, jsou-li celé (tzn. 

že nechybí část bankovky). ČNB 

běžně poškozené bankovky přijímá. 

Banky je přijímají, pokud jsou celé, 

celistvé (v jednom kuse) nebo jsou 

rozděleny maximálně na dva 

evidentně k sobě patřící kusy, které 

představují více než 50 % celkové 

plochy. 

Nestandardně poškozené bankovky a 

mince (vylouhované, plesnivé…) 

může odmítnout kdokoli, ČNB a 

banky je bez náhrady zabavují. 

Doklad o zaplacení 

Doklad o zaplacení výrobků je 

prodejce povinen vydat, pokud si o 

něj spotřebitel požádá.  

Doklad o zakoupení výrobku nebo o 

poskytnutí služby musí obsahovat 

datum prodeje, označení výrobku 

nebo služby, cenu a údaje o prodejci. 

Platba kartou 

Prodejce má možnost odmítnou jak 

platbu kartou, tak platbu 

stravenkami.  

Prodejce má povinnost přijímat pouze 

zákonné peníze, tedy tuzemské 

bankovky a mince. Vše ostatní je 

dobrovolné, odmítnutí karet či 

stravenek tedy není diskriminací 

spotřebitele. 

Zákon udává prodejci možnost 

stanovit si svá pravidla pro platbu 

kartou. Tato pravidla však musí být 

předem známá.  

Prodejce má ze zákona povinnost 

přijímat bankovky a mince, přijímání 

platebních karet je jeho dobrovolnou 

aktivitou a může si proto určit 

pravidla. O poplatku je však povinen 

spotřebitele předem informovat. 

Další informace 

Platba kartou je pro prodejce méně 

výhodná než platba v hotovosti, 

protože musí ze zaplacené částky 

část peněz odvést zprostředkující 

bance. Prodejce nesmí po 

spotřebiteli v souvislosti s 

použitým způsobem placení 

požadovat poplatek převyšující 

náklady, které mu s tímto 

způsobem placení vznikají. 

Platba stravenkami 

Přijímání platby formou stravenek 

je dobrovolnou činností prodejce, 

neboť ze zákona má povinnost 

přijímat jen bankovky a mince. 

Další informace 

Tento způsob platby s sebou nese 

pro prodejce zvýšené náklady, 

proto si může stanovit přiměřené 

podmínky (poplatek či výhrada 

nevrácení určité částky „na 

stravenku“). Stejně tak může 

omezit množství stravenek, které 

je ochoten akceptovat. Sice není ve 

stanovování pravidel omezen 

zákonem, ale je vázán dohodou s 

vydavatelem stravenek, který se 

snaží jejich přijímání co nejvíce 

zrovnoprávnit s platbou v hotovosti. 

Prodejce je povinen spotřebitele o 

přijatých omezeních předem 

informovat. 

Prodejce nesmí po spotřebiteli v 

souvislosti s použitým způsobem 

placení požadovat poplatek 

převyšující náklady, které mu v 

souvislosti s tímto způsobem 

placení vznikají. 

Zpracováno s využitím poradny 

www.dtest.cz 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=12
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=24
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=24
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=526/1990&par=13


 
 

 

Dotaz: Je prodejce povinen vystavit 

mi záruční list k zakoupenému 

zboží?  

Doporučení časopisu dTest: Co je 

záruční list? Prodejce jím potvrzuje 

svoji odpovědnost za vadné plnění a 

musí v něm současně vysvětlit 

srozumitelným způsobem obsah své 

odpovědnosti, uvést její rozsah, 

podmínky, dobu trvání a způsob, 

jakým je možno uplatnit nároky z ní 

plynoucí, tj. reklamovat. 

Co musí obsahovat záruční list? 

Vedle vysvětlení samotné záruky 

musí obsahovat jméno a příjmení, 

název nebo obchodní firmu prodejce, 

jeho identifikační číslo, sídlo (jde-li o 

právnickou osobu) nebo bydliště (jde-

li o fyzickou osobu). Záruční list 

není dokladem, který spotřebitel 

musí nutně předložit, chce-li 

reklamovat výrobek v době zákonné 

záruky. 

Nebrání-li tomu povaha věci, může 

jako záruční list sloužit pouhý doklad 

o koupi, který obsahuje zákonem 

stanovené údaje. 

Odmítne-li prodejce vystavit záruční 

list a pouhý doklad je nedostačující, 

dopouští se správního deliktu. 

Dotaz: Dobrý den, reklamoval jsem 

foťák v kamenném obchodě a v 

protokolu o reklamaci, který jsem 

podepsal, je uvedeno, že „spotřebitel 

a prodávající se dohodli, že 

spotřebitel uhradí přepravné ve výši 

459 Kč“. Má prodávající na něco 

takového právo?  

Doporučení časopisu dTest: 

Zákon říká, že spotřebitel s 

uplatněním práv z odpovědnosti za 

vady nemá mít žádné náklady, tzn. 

že vyřízení reklamace má být 

bezplatné. Prodávající nemá nárok 

požadovat po spotřebiteli poplatek za 

vyřízení reklamace. 

Ustanovení v reklamačním protokolu 

lze považovat za neplatné pro rozpor 

se zákonem.  

Dotaz: Jakou lhůtu má prodejce na 

vrácení peněz v případě, že zrušil 

objednávku z důvodu nedostupnosti 

zboží? Prodejce to nemá ošetřeno 

ani ve svých obchodních 

podmínkách. Občanský zákoník se 

zabývá mnoha případy odstoupení od 

kupní smlouvy spotřebitelem, ovšem 

zřejmě ani jediným případem 

odstoupení od smlouvy 

podnikatelem.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Občanský zákoník řeší odstoupení od 

spotřebitelských smluv jako speciální 

úpravu vycházející z evropské 

směrnice, v níž je spotřebitel chráněn 

při svém odstoupení od smlouvy 

uzavřené na dálku či mimo obchodní 

prostory stanovením čtrnáctidenní 

lhůty pro vrácení peněz podnikatelem 

(§ 1832 odst. 1). Současně však 

občanský zákoník obsahuje obecnou 

úpravu odstoupení v § 2001 a 

následující. Obecně platí, že se 

odstoupením smlouva ruší od 

počátku a strany zrušené smlouvy si 

mají vrátit, co si navzájem plnily 

podle pravidel o vydání bezdůvodného  

 

obohacení (§ 2993). Občanský 

zákoník stanoví, že se tak musí 

stát bez zbytečného odkladu, ale 

konkrétní lhůtu neupravuje a ani 

se jednotně upravit nedá. Jiný čas 

zabere vrácení peněz převodem z 

účtu a vrácení zboží jako telefonu 

poštou, jiný zase rozložení a 

vrácení plovoucí podlahy. Není-li 

lhůta stanovena, je nutné 

podnikatele k vrácení vyzvat a určit 

mu přiměřenou lhůtu, termín, do 

kdy má to které plnění vrátit. 

Nedodrží-li jej, budete mít vedle 

práva na vrácení kupní ceny i 

právo na zákonný úrok z prodlení. 

Dotaz: Rád bych se zeptal, zda-li 

je e-shop povinen proplatit mi 

poštovné při uznané reklamaci, 

děkuji.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Pokud se jedná o účelně 

vynaložené náklady spojené s 

reklamací, je prodejce povinen tyto 

náklady na základě žádosti 

kupujícího proplatit. Účelně 

vynaloženými náklady jsou 

náklady, které musí spotřebitel 

nezbytně nutně vynaložit k tomu, 

aby mohl reklamaci uplatnit. Právo 

na jejich úhradu vychází z 

ustanovení § 1924 občanského 

zákoníku.  

 

 

 

  

Dotazy z poradny aneb zajímá vás… 

 



 
 

Dotaz: Dobrý den, objednala jsem si 

přes internet na dobírku keramickou 

vázu. Váza mi byla Českou poštou 

doručena, zboží jsem přebrala i 

zaplatila, ale po rozbalení jsem 

zjistila, že pravděpodobně vlivem 

přepravy došlo k jejímu poškození. 

Odesílatel balík ve kterém váza 

přišla, neoznačil jako křehký. Jak v 

této situaci postupovat? Uplatnit 

reklamaci u odesílatele, nebo na 

České poště?  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Rozhodně máte právo reklamovat u 

prodejce. Ten by měl zajistit 

odpovídající přepravu. Samozřejmě 

bude nejlepší pokud poškození 

zásilky zároveň budete reklamovat i u 

České pošty, to Vám může sloužit 

jako podklad pro to, že balíček 

skutečně došel poškozený. Jelikož se 

jedná o reklamaci do 6 měsíců- tzv. 

jakost při převzetí, tak se má za to, 

že vada je zde již v době převzetí, 

pokud prodejce neprokáže opak dle § 

2161 odst.2 občanského zákoníku. 

Prodejce musí prokázat, že věc Vám 

dodal v pořádku. Pokud to neprokáže, 

máte nárok na dodání stejné věci bez 

vady nebo odstoupení od smlouvy. 

Dotaz: Dobrý den, odebral jsem po 

internetové objednávce u národní 

pokladnice několik mincí za tzv. 

akční cenu. Tyto mince vždy přišly 

na dobírku. Dnes jsem ve schránce 

měl další minci se složenkou. Musí 

odesilatel prokázat, že mi byla 

zásilka doručena? Může po mně 

vymáhat peníze, pokud nezaplatím? 

Domnívám se, že jsem nic 

neobjednal, navíc objednané vždy 

došlo na dobírku. 

Obávám se, zda nejde o pokus o 

podvodné jednání. Zašlou 

neobjednané, nemohou prokázat 

doručení, ale po splatnosti to předají 

k vymáhání. Jak prokážu, že jsem 

nic neobdržel? Děkuji  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Pokud Vám nevyžádaně, bez 

objednávky, přijde zboží s tím, že jej 

máte zaplatit, chrání Vás ustanovení 

§ 53 odst. 9 občanského zákoníku. 

To uvádí, že poskytne-li Vám 

dodavatel plnění bez objednávky, 

nejste povinen dodavateli jeho plnění 

vracet ani jej o tom vyrozumět. 

Navíc, jak sám uvádíte, doručení 

objednávky Vaší osobě může být 

obtížně prokazatelné. 

Dotaz: Dobrý den, 

v září 2013 jsem uzavřela smlouvu 

s nejmenovanou firmou o využívání 

internetového připojení. Zhruba za 

14 dní začal problém se signálem. 

Daných a slibovaných 10Mbitu se 

ponížilo na cca 3Mbity. Po 

opětovné stížnosti a volání na 

společnost poslali technika, který 

nám řekl, že v daný moment je vše 

OK a on s tím nic nenadělá. 

Máme zavolat až se problém znovu 

objeví- jenže ne vždy se dovoláme, 

nebo je již po pracovní době. 

Uběhlo již 5 měsíců a ze strany 

dodavatele se nic nemění. Prosím 

a radu, jak postupovat při zrušení 

smlouvy.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Nejdříve je dobré prostudovat si 

smlouvu o poskytování služeb, 

hovoří-li se v ní o rychlosti 

garantované nebo maximální. Ve 

smlouvě naleznete i způsob jakým 

vypovědět smlouvu. Obecně 

řečeno, smlouvu o poskytování 

služeb je vhodné vypovědět 

písemnou formou, doporučeným 

dopisem s dodejkou. V obsahu 

dopisu uveďte důvod výpovědi 

smlouvy, neplnění smluvních 

podmínek, nedodržení 30 denní 

lhůty pro vyřízení reklamace atp. 

K výpovědi předmětné smlouvy 

doporučujeme taktéž přiložit kopii 

reklamačních protokolů, 

prokazujících, že reklamace nebyla 

vyřízena řádně a včas, tedy do 30 

dní od uplatnění reklamace. 
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