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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů – Kapitola I-
III (první verze)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0614),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0349/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. prosince 20091,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2010),

1. zaujímá v prvním čtení následující postoj;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o právech spotřebitelů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství fungování Evropské unie, 
a zejména na článek 95 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Evropského  hospodářského a sociálního výboru2,

v souladu s řádným legislativním postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě 
smluv uzavřených mimo obchodní prostory4, směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 
5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách5, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku6, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního 
zboží a záruk na toto zboží7 stanoví řadu smluvních práv pro spotřebitele.

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných pravidel a odstranění nesrovnalostí a nežádoucích 

                                               
* Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně 
a kurzivou; vypuštění textu je označeno jeho přeškrtnutím.
Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění 
je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno jeho přeškrtnutím.
1 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
2 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
3 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
4 Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 31.
5 Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29.
6 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. Směrnice naposledy změněná směrnicí 2007/64/ES (Úř. věst. 

L 319, 5.12.2007, s. 1).
7 Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12.
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mezer v pravidlech. Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené čtyři směrnice nahradit 
touto jedinou směrnicí. Tato směrnice by proto měla stanovit standardní pravidla pro 
společné aspekty a upustit od koncepce minimální harmonizace obsažené v původních 
směrnicích, na základě níž mohly členské státy ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla.

(3) Podle čl. 153 odst. 1 a odst. 3 písm. a) Smlouvy má Společenství přispívat k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 95 
Smlouvy.

(4) V souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy představuje vnitřní trh oblast bez vnitřních hranic, 
ve které jsou zajištěny volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Harmonizace 
určitých aspektů smluvního práva týkajícího se spotřebitelů je nezbytná pro podporu 
skutečného spotřebitelského vnitřního trhu, na němž je nastolena správná rovnováha 
mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností podniků při 
současném zajištění dodržování zásady subsidiarity.

(5) Spotřebitelé nevyužívají v plné míře přeshraniční potenciál prodeje na dálku, který by 
měl být jedním z hlavních hmatatelných výsledků vnitřního trhu. Ve srovnání 
s významným růstem domácího prodeje na dálku v posledních několika letech je růst 
přeshraničního prodeje na dálku omezený. Obzvlášť výrazný je tento nepoměr 
u prodeje přes internet, který má velký potenciál dalšího růstu. Přeshraniční potenciál 
smluv sjednaných mimo obchodní prostory (přímý prodej) je omezen řadou faktorů, 
jako jsou mimo jiné odlišná vnitrostátní pravidla na ochranu spotřebitele, která musí 
podniky dodržovat. Ve srovnání s růstem domácího přímého prodeje v posledních 
několika letech, zejména v odvětví služeb (např. veřejných služeb), zůstal počet 
spotřebitelů využívajících této možnosti k přeshraničním nákupům nízký. Vzhledem 
ke vzrůstajícím obchodním příležitostem v mnohých členských státech by měly malé 
a střední podniky (včetně jednotlivých podnikatelů) nebo zástupci společností 
zabývajících se přímým prodejem ve větší míře vyhledávat obchodní příležitosti 
v jiných členských státech, zejména v příhraničních oblastech. Úplná harmonizace 
v oblasti informací pro spotřebitele a práva odstoupit od smluv uzavřených na dálku 
a smluv uzavřených mimo obchodní prostory proto přispěje k lepšímu fungování 
spotřebitelského vnitřního trhu.

(6) Právo týkající se spotřebitelských smluv je v různých členských státech značně 
odlišné, což může vést k výraznému narušování hospodářské soutěže a překážkám 
řádnému fungování vnitřního trhu. Stávající právní předpisy Společenství v oblastech 
spotřebitelských smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory, 
spotřebního zboží a záruk na toto zboží a rovněž nepřiměřených smluvních podmínek 
stanoví minimální standardy pro harmonizaci právních předpisů, které členským 
státům umožňují ponechat v platnosti nebo zavést přísnější opatření za účelem 
zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele na jejich území. Kromě toho jsou mnohé 
otázky ve směrnicích regulovány rozdílně, nebo byly ponechány otevřené. Tyto otázky 
členské státy řešily různým způsobem. Proto se vnitrostátní právní předpisy, kterými 
se provádí směrnice o smluvním právu týkajícím se spotřebitelů, zásadním způsobem 
liší.

(7) Tyto rozdíly tvoří významné překážky vnitřnímu trhu, které poškozují podniky 
i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů na zajištění souladu pro podniky, které se 
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chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji zboží nebo přeshraničnímu poskytování služeb. 
Tato roztříštěnost rovněž oslabuje důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. Negativní dopad 
na důvěru spotřebitele je ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní ochrany spotřebitele 
v různých členských státech. Tento problém se jeví jako velmi naléhavý zejména při 
pohledu na nový vývoj na trzích.

(8) Úplnou harmonizací některých klíčových regulačních aspektů se významným 
způsobem zvýší právní jistota jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Spotřebitelé 
i podniky se budou moci spolehnout na jednotný regulační rámec vycházející z jasně 
vymezených právních pojmů, které upravují určitá hlediska smluv uzavíraných mezi 
podniky a spotřebiteli v celém Společenství. Tím budou odstraněny překážky vzniklé 
v důsledku roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen vnitřní trh v této oblasti. Tyto 
překážky lze odstranit pouze tím, že budou stanovena jednotná pravidla na úrovni 
Společenství. Kromě toho budou spotřebitelé moci požívat společné vysoké úrovně 
ochrany v celém Společenství.

(9) Oblast harmonizovaná touto směrnicí by měla zahrnovat některé aspekty smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli. Jedná se o pravidla týkající se informací, jež 
musí být poskytnuty před uzavřením smlouvy a v průběhu plnění smlouvy, práva 
odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory, specifických práv spotřebitelů v případě kupních smluv 
a nepřiměřených smluvních podmínek ve spotřebitelských smlouvách.

(10) Ustanoveními této směrnice by nemělo být dotčeno nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)8.

(11) Stávající právní předpisy Společenství o finančních službách pro spotřebitele obsahují 
mnoho pravidel na ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu se ustanovení této směrnice 
vztahují na smlouvy v oblasti finančních služeb jen do té míry, která je nezbytná pro 
odstranění regulačních nedostatků.

(12) Nová definice smlouvy uzavřené na dálku by měla zahrnovat všechny případy, kdy 
jsou kupní smlouvy a smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služby uzavírány bez 
současné fyzické přítomnosti stran a výhradně s využitím jednoho nebo několika 
komunikačních prostředků na dálku (např. objednávka poštou, přes internet, telefon 
nebo fax). Tím by měly být zajištěny rovné podmínky pro všechny obchodníky 
zabývající se prodejem na dálku. Rovněž by tato nová definice měla nastolit větší 
právní jistotu než stávající definice, která předpokládá existenci organizovaného 
systému prodeje na dálku, který obchodník provádí až do uzavření smlouvy.

(13) Konkrétní okolnosti, za nichž byla učiněna nabídka nebo sjednána smlouva, by 
neměly mít pro definici smlouvy uzavřené na dálku význam. Spotřebitelé by neměli 
přicházet o ochranu z toho důvodu, že obchodník je jen příležitostným prodejcem na 
dálku nebo že využívá organizovaného systému provozovaného třetí stranou, 
například online platformy. Podobně transakce sjednaná mezi obchodníkem 
a spotřebitelem osobně mimo obchodní prostory by měla být považována za smlouvu 
uzavřenou na dálku, jestliže smlouva byla poté uzavřena výhradně s využitím 
komunikačních prostředků na dálku, jako je internet nebo telefon. Pro obchodníky by 
jednodušší definice smlouvy uzavřené na dálku měla představovat větší právní jistotu 
a chránit je před nekalou hospodářskou soutěží.

                                               
8 Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.
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(14) Jako smlouva uzavřená mimo obchodní prostory by měla být definována smlouva 
uzavřená za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele mimo obchodní 
prostory, například u spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. Mimo obchodní 
prostory se spotřebitelé dočasně nacházejí pod psychickým tlakem ve zvláštní situaci, 
která se od podmínek v prodejním místě liší například v psychologickém smyslu 
a v možnostech porovnávat zboží a ceny, přičemž nehraje roli, zda si návštěvu 
obchodníka vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, aby se předešlo obcházení pravidel 
v případech, kdy jsou spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní prostory.

(15) Obchodní prostory by měly být prostory v jakékoli podobě (například prodejny nebo 
nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho obchodování. 
Stánky na trhu a veletržní stánky by měly být považovány za obchodní prostory 
i přesto, že je obchodníci mohou využívat jen příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich nejsou 
usazeni), by neměly být považovány za obchodní prostory. Rovněž veškeré veřejné 
prostory včetně veřejné dopravy nebo veřejných zařízení i soukromá obydlí nebo 
pracoviště by neměly být považovány za obchodní prostory.

(16) Definice K trvalým nosičům by měla zahrnovat zejména dokumenty na papíře měl 
patřit zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, DVD, paměťové karty a pevný disk 
počítače pevné disky počítačů, na němž nichž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF údaje zabezpečené pomocí formátu, který neumožňuje jejich 
úpravu. Elektronická pošta a internetové stránky by samy o sobě neměly být 
chápány jako trvalé nosiče. 

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, aby byli před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory náležitě informováni. Obchodníci by však neměli mít 
povinnost poskytovat informace, pokud jsou již patrné ze souvislostí. Například u 
transakce probíhající v obchodních prostorách mohou být již patrné ze souvislostí 
hlavní charakteristiky produktu, totožnost obchodníka a podmínky dodání. U transakcí 
na dálku a transakcí mimo obchodní prostory by obchodník měl vždy poskytnout 
informace o podmínkách platby, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, 
jelikož tyto informace nemusí být patrné ze souvislostí.

(18) Obchodníci by měli mít povinnost informovat spotřebitele předem o jakýchkoli 
podmínkách, na základě nichž spotřebitel platí obchodníkovi zálohu, včetně 
podmínky, kdy je zablokována určitá částka na kreditní či debetní kartě spotřebitele. 

(19) Vzhledem k povaze a tradici veřejných aukcí může dražitel místo adresy a totožnosti 
prodejce, jehož jménem zboží prodává, uvést své vlastní kontaktní údaje.

(20) Spotřebitel by měl vědět, zda uzavírá smlouvu s obchodníkem nebo s prostředníkem 
zastupujícím jiného spotřebitele, jelikož v druhém případě nemá nárok na ochranu na 
základě této směrnice. Prostředník by tedy měl spotřebitele o této skutečnosti a o jejích 
důsledcích informovat. Definice prostředníka by neměla zahrnovat platformy 
obchodující online, které neuzavírají smlouvu jménem nebo z pověření jakékoli třetí 
strany.



PE442.789v02-00 10/28 PR\818460CS.doc

CS

(21) V případě smluv uzavřených na dálku by požadavky na informace měly být 
přizpůsobeny tak, aby bylo přihlédnuto k technickým omezením určitých médií, 
například k omezenému počtu znaků na displejích určitých mobilních telefonů nebo 
k časovému omezení u televizních reklamních šotů. V tomto případě by obchodník 
měl splnit minimální soubor požadavků na informace a odkázat spotřebitele na další 
zdroj informací, například uvést číslo na bezplatnou telefonní linku nebo hypertextový 
odkaz na internetové stránky obchodníka, na kterých jsou příslušné informace přímo 
a snadno dostupné.

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku nemá spotřebitel možnost zboží před uzavřením 
smlouvy vidět, měl by mít právo odstoupit od smlouvy, aby se do uplynutí lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a s ohledem na obecnou zásadu dobré víry mohl obeznámit 
s povahou a vlastnostmi zboží a ověřit, zda toto zboží funguje které mu umožňuje 
ujistit se o povaze a funkčnosti zboží.

(23) V současnosti existují rozdíly v délce lhůt pro odstoupení od smlouvy jednak 
mezi jednotlivými členskými státy a jednak mezi smlouvami uzavřenými na dálku 
a smlouvami uzavřenými mimo obchodní prostory a tyto rozdíly způsobují právní 
nejistotu a náklady na dodržení souladu. Na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory by se měla vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení od 
smlouvy.

(24) Za účelem zajištění právní jistoty je vhodné, aby se nařízení Rady (EHS, Euratom) 
č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny9, 
použilo i pro výpočet lhůt obsažených v této směrnici. Proto by všechny lhůty 
obsažené v této směrnici měly být chápány jako lhůty vyjádřené v kalendářních dnech.

(25) Pravidly o smlouvách uzavřených na dálku by neměla být dotčena ustanovení 
o uzavírání elektronických smluv a podávání elektronických objednávek uvedená 
v článcích 9 a 11 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“).

(26) Jestliže si spotřebitel objedná více než jedno zboží od téhož obchodníka, měl by mít 
nárok na uplatnění práva odstoupit od smlouvy u každého jednotlivého zboží. Pokud 
je zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla začít běžet 
v okamžiku, kdy spotřebitel získá každé jednotlivé zboží do fyzického držení. Pokud 
je zboží dodáváno po různých šaržích nebo částech, lhůta pro odstoupení od smlouvy 
by měla začít běžet v okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí strana určená spotřebitelem 
získá do fyzického držení poslední šarži nebo část.

(27) Pokud obchodník neinformoval spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy před 
uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory, lhůta pro odstoupení od 
smlouvy by měla být prodloužena. Za účelem zajištění právní jistoty i z časového 
hlediska by však mělo být zavedeno omezení v podobě jednoleté tříměsíční lhůty 
v případech, kdy obchodník v plné míře splnil své smluvní závazky. Za splnění 
závazků v plné míře by měla být považována situace, kdy obchodník dodal zboží,
nebo úplně provedl služby objednané spotřebitelem nebo v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dobu neurčitou zahájil poskytování služby 
stanovené smlouvou.

                                               
9 Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.
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(28) Z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného vzorového standardního formuláře pro odstoupení 
od smlouvy pro spotřebitele by mělo zjednodušit proces odstoupení od smlouvy 
a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by členské státy neměly pro standardní 
formulář platný pro celé Společenství stanovovat žádné další prezentační požadavky 
týkající se například velikosti písma.

(29) Jelikož zkušenost ukazuje, že mnozí spotřebitelé a obchodníci dávají přednost 
komunikaci prostřednictvím internetových stránek obchodníka, měli by mít 
obchodníci možnost nabídnout spotřebitelům variantu vyplnění formuláře pro 
odstoupení od smlouvy na internetu. V tomto případě by obchodník měl neprodleně e-
mailem potvrdit jeho přijetí.

(30) V případě odstoupení od smlouvy by měl obchodník vrátit veškeré platby, které 
obdržel od spotřebitele, včetně plateb pokrývajících náklady obchodníka na dodání 
zboží spotřebiteli, avšak s výjimkou platby za expresní dodání na výslovné přání 
spotřebitele.

(31) Někteří spotřebitelé uplatňují své právo odstoupit od smlouvy poté, co zboží používali 
v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se ujistili o povaze, vlastnostech
a funkčnosti zboží. V tomto případě by měl spotřebitel odpovídat za případné snížení 
hodnoty zboží. Aby se spotřebitel ujistil o povaze, vlastnostech a funkčnosti zboží, 
měl by s ním nakládat nebo jej zkoušet jen takovým způsobem, jaký by mu byl 
umožněn v prodejně. Například oděv by si měl spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by 
jej nosit. Aby bylo zaručeno účinné uplatňování práva odstoupit od smlouvy v případě 
smluv o poskytování služeb, zejména v případě renovačních prací, které nejsou 
naléhavé, u nichž se stává, že je na spotřebitele v jeho domově vyvíjen velký tlak 
a poté bezprostředně následuje plnění služby ještě před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy, spotřebitelé by neměli nést žádné náklady na tyto služby.

(32) Aby obchodník nemusel vracet platby spotřebiteli, který zboží nevrátil, měl by mít 
spotřebitel povinnost odeslat zboží zpět nejpozději do 14 dní poté, co obchodníka 
informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

(33) Z práva odstoupit od smlouvy by měly existovat určité výjimky, například v situacích, 
kdy právo odstoupit od smlouvy není vzhledem k povaze výrobku účelné a uplatnění 
tohoto práva obchodníka nepřiměřeně poškodí. To se týká zejména potravin a jiného 
zboží, na které jsou kladeny vysoké hygienické nároky nebo které rychle podléhá 
zkáze, například vína, které bylo dodáno až po dlouhé době od uzavření smlouvy 
spekulativní povahy a jehož cena závisí na kolísání cen na trhu („ vin en primeur “).

(34) Kromě toho v případě smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, jejichž plnění začíná během lhůty pro odstoupení od smlouvy 
(např. datové soubory stažené uživatelem během této doby), by nebylo správné povolit 
uživateli odstoupit od smlouvy poté, co této služby již plně nebo částečně využil. 
Proto by spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho 
předchozím výslovným souhlasem začíná plnění smlouvy.

(35) Některé závažné problémy týkající se spotřebitelů Komise zjistila v oblasti renovace 
bytů a domů, kde je na spotřebitele vyvíjen velký tlak, aby si objednali nákladné 
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renovační práce. Oblast působnosti pravidel pro informace a odstoupení od smlouvy 
by měla být objasněna a rozšířena tak, aby zahrnovala i tento typ smluv. Pouze 
smlouvy o převodu podílu na nemovitosti by měly být vyňaty z oblasti působnosti 
pravidel pro informace a práva odstoupit od smlouvy platných pro smlouvy uzavřené 
na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

(36) Použití práva odstoupit od smlouvy nemusí být u některých služeb, jako jsou 
ubytovací, přepravní a zábavní služby, vhodné. Uzavření odpovídající smlouvy vede 
k rezervaci určité kapacity, u které by obchodník v případě uplatnění práva odstoupit 
od smlouvy mohl mít problémy s jejím naplněním. Proto by se na tyto smlouvy 
uzavřené na dálku neměla vztahovat ustanovení o informacích pro spotřebitele ani 
právo odstoupit od smlouvy.

(37) Z důvodu zjednodušení a právní jistoty by se právo odstoupit od smlouvy mělo 
vztahovat na všechny typy smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory, 
kromě případu, kdy nastanou přesně definované okolnosti, které lze snadno prokázat. 
Proto by se právo odstoupit od smlouvy nemělo vztahovat na naléhavé opravy u 
spotřebitele doma, kdy by toto právo odstoupit od smlouvy nebylo slučitelné 
s nouzovou situací, a ani na donáškové služby poskytované supermarkety, které 
spotřebitelům umožňují vybrat si potraviny, nápoje a jiné zboží určené pro běžnou 
spotřebu v domácnosti na internetových stránkách supermarketu a nechat si je doručit 
až domů. V tomto případě se jedná o zboží, které není drahé a které spotřebitelé kupují 
pravidelně pro svou každodenní spotřebu nebo každodenní použití v domácnosti, 
a proto by se na ně nemělo vztahovat právo odstoupit od smlouvy.

(37a) Problémy spotřebitelů a jejich konflikty s obchodníky většinou souvisejí s dodáním 
zboží, jako v případech, kdy se zboží během přepravy ztratí nebo poškodí, či 
v případech pozdních nebo neúplných dodávek. Proto je vhodné harmonizovat 
vnitrostátní předpisy týkající se dodání zboží a přenosu rizika.
(…)

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Kapitola I

Předmět, definice a oblast působnosti

Článek 1
Předmět

Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele sblížením určitých aspektů právních a správních předpisů 
členských států týkajících se smluv mezi spotřebiteli a obchodníky.

Článek 2
Definice

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:



PR\818460CS.doc 13/28 PE442.789v02-00

CS

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách, 
na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení;

2a) „zbožím“ se rozumí veškeré movité hmotné předměty s výjimkou:
a) předmětů prodávaných na základě nuceného výkonu rozhodnutí nebo 

jiných soudních opatření;
b) vody a plynu, nejsou-li nabízeny k prodeji v omezeném objemu nebo 

v určitém množství;
c) elektřiny;

2b) „zbožím vyrobeným podle požadavků zákazníka“ se rozumí veškeré zboží, 
které není prefabrikováno a o jehož konečné podobě rozhoduje individuální 
výběr nebo požadavky zákazníků;  

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli smlouva, kterou obchodník spotřebiteli 
zajistí vlastnictví určitého zboží nebo se zavazuje k tomu, že spotřebiteli zajistí 
vlastnictví určitého zboží bezprostředně po uzavření smlouvy či k určitému 
datu, a kterou se spotřebitel zavazuje k platbě jiná než kupní smlouva, jejímž 
předmětem je poskytnutí služby obchodníkem spotřebiteli;   

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné movité předměty, s výjimkou:

a) zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných 
soudních opatření;

b) vody a plynu, nejsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém 
množství;

c) elektřiny;
5) „smlouvou o poskytování služeb“ se rozumí jakákoli smlouva jiná než kupní 

smlouva, jejímž předmětem je závazek obchodníka k poskytnutí služby 
obchodníkem spotřebiteli;

5a) „smíšenou smlouvou“ se rozumí jakákoli smlouva obsahující prvky kupní 
smlouvy i smlouvy o poskytování služeb; 

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy mezi obchodníkem a spotřebitelem 
o dodání zboží nebo poskytnutí služby, která byla uzavřena v rámci systému 
pro prodej, případně poskytování služeb na dálku, při jejímž uzavření nejsou 
obchodník a spotřebitel současně fyzicky přítomni, avšak používají použije
výhradně jeden nebo několik komunikačních prostředků na dálku;
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7) „prostředky komunikace na dálku“ se rozumí jakékoli prostředky, které mohou 
být použity k uzavření smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem bez jejich 
současné fyzické přítomnosti;

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory“ se rozumí jakákoli smlouva 
uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem o dodání zboží nebo poskytnutí 
služby,
a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb která byla 

uzavřena mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele nebo

aa)    jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, pro kterou 
byla předložena nabídka spotřebitelem mimo obchodní prostory za 
stejných okolností za současné fyzické přítomnosti obchodníka,

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, která byla 
uzavřena v obchodních prostorách, avšak jejíž podstatné části byly 
sjednány mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele;

9) „obchodními prostorami“ se rozumí:

a) veškeré nemovité či movité maloobchodní prostory včetně sezónně 
využívaných maloobchodních prostor, kde obchodník dlouhodobě 
provozuje svou činnost, nebo

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

10) „trvalým nosičem“ se rozumí jakýkoli nástroj, který 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;

11) „objednávkovým formulářem“ se rozumí jakýkoli nástroj, v němž jsou 
stanoveny smluvní podmínky a jenž má být podepsán spotřebitelem za účelem 
uzavření smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory;

12) „produktem“ se rozumí zboží nebo služby včetně nemovitostí, práv a závazků;
13) „finanční službou“ se rozumí jakákoli služba bankovní, úvěrové, pojistné, 

osobní důchodové, investiční nebo platební povahy;
14) „náležitou profesionální péčí“ se rozumí úroveň zvláštních dovedností a péče, 

kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která 
odpovídá poctivým obchodním praktikám a/nebo obecné zásadě dobré víry 
v oblasti obchodníkovy činnosti;

15) „dražbou“ se rozumí způsob prodeje, kdy obchodník nabízí zboží nebo služby 
prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení, jež může zahrnovat použití 
prostředků komunikace na dálku, a osoba, která podá nejvyšší nabídku, je 
zavázána k nákupu zboží nebo služeb. Transakce uzavřená na základě nabídky 
s pevně stanovenou cenou není dražbou, a to ani v případě, že spotřebitel má 
možnost uzavřít ji prostřednictvím nabídkového řízení;
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16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob prodeje, kdy obchodník během dražby, 
jíž se může fyzicky účastnit veřejnost, nabízí spotřebitelům zboží nebo službu 
spotřebitelům, kteří se dražby osobně účastní nebo je jim dána možnost se jí 
osobně účastnit, prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení 
prováděného za úplatu třetí osobou (dražitelem), a osoba, která podá nejvyšší 
nabídku, je zavázána k nákupu zboží; ve vzestupné dražbě získává zboží nebo 
službu spotřebitel, který učinil nejvyšší nabídku; v sestupné dražbě získává 
zboží nebo službu spotřebitel, který okamžitě a jako první prohlásí, že dané 
zboží nebo službu kupuje za uvedenou cenu,

17) „výrobcem“ se rozumí výrobce zboží, dovozce zboží na území Společenství 
nebo jakákoli jiná osoba, která se prohlásí za výrobce tím, že na zboží umístí 
své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení;

(18) „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek obchodníka nebo výrobce 
(dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli spočívající v tom, že kromě 
plnění svých právních závazků mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží 
vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům 
uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření 
smlouvy nebo před jejím uzavřením;

19) „zprostředkovatelem“ se rozumí obchodník, který uzavírá smlouvu jménem 
spotřebitele nebo v jeho zastoupení;

20) „doplňkovou související smlouvou“ se rozumí smlouva, na jejímž základě níž
získává spotřebitel zboží nebo služby, které jsou předmětem tvoří obchodní 
celek se smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo 
obchodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytnuty obchodníkem 
nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem. O obchodní celek se jedná tehdy, pokud zboží nabo služba, 
které jsou předmětem  související smlouvy, slouží k plnění jiné smlouvy nebo 
pokud jsou určeny k využívání zboží nebo služby, které jsou předmětem jiné 
smlouvy.

Článek 2a
Změna směrnice 2002/65/ES

V článku 2 směrnice 2002/65/ES se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) „smlouvou uzavřenou na dálku“ rozumí jakákoli smlouva mezi obchodníkem 

a spotřebitelem o poskytnutí služby, která byla uzavřena v rámci systému pro prodej, 
případně poskytování služeb na dálku, při jejímž uzavření nejsou obchodník 
a spotřebitel současně fyzicky přítomni, nýbrž používají výhradně jeden nebo několik 
prostředků na dálku;“
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Článek 3
Oblast působnosti

1. Tato směrnice se použije za podmínek a v rozsahu uvedeném v jejích ustanoveních 
na kupní smlouvy o dodání zboží nebo poskytnutí služby a smlouvy o poskytování 
služeb uzavírané mezi obchodníkem a spotřebitelem.

2. Tato směrnice se použije na finanční služby pouze tehdy, pokud jde o určité smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, jak stanoví články 8 až 20, nepřiměřené smluvní 
podmínky, jak stanoví články 30 až 39, a obecná ustanovení, jak stanoví články 40 až 
46, ve spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

3. Na smlouvy, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/47/ES10 a směrnice Rady 90/314/EHS11 e použijí pouze články 30 až 39 o 
právech spotřebitelů týkajících se nepřiměřených smluvních podmínek ve spojení 
s článkem 4 o úplné harmonizaci.

4. Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena ustanovení o požadavcích na informace obsažená 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES12 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES13.

Článek 4
Cílená úplná harmonizace

1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, členské státy nesmí v rámci svého vnitrostátního 
práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této 
směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné 
úrovně ochrany spotřebitele. Znění odchylných vnitrostátních předpisů sdělí 
členské státy Komisi.

1a. Tento článek se nevztahuje na ustanovení kapitoly II, pokud jde o smlouvy 
uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, které jsou z působnosti kapitoly 
II vyňaty podle článku 4b.

1b. Tento článek se nevztahuje na ustanovení kapitoly IV, pokud jde o smlouvy, které 
jsou z působnosti kapitoly IV vyňaty podle článku 21.

1c. Tento článek se nevztahuje na ustanovení kapitoly V, pokud jde o smlouvy, které 
jsou z působnosti kapitoly V vyňaty podle článku 30.

                                               
10 Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 83.
11 Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.
12 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
13 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
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Článek 4a
Lhůty, data a termíny

Pro výpočet lhůt uvedených v této směrnici se použije nařízení Rady (EHS, Euratom) 
č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny. 

Kapitola II

Informace pro spotřebitele a právo odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na 
dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Článek 4b
Oblast působnosti

1. Tato kapitola se použije na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory.

2. Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory, které
a) se týkají práv k nemovitostem s výjimkou nájemních smluv a smluv o pracích 

souvisejících s nemovitostmi;
b) spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 90/314/EHS nebo směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES, 2002/83/ES, 2008/48/ES nebo 
2008/122/ES.

3. Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku, které
a) byly uzavřeny za použití prodejních automatů nebo automatizovaných 

obchodních prostor;
b) byly uzavřeny s provozovateli telekomunikací za použití veřejných placených 

telefonů, je-li jejich používání předmětem smlouvy.
4. Články 12 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku o poskytování 

ubytovacích a přepravních služeb, pronájmu vozidel, stravovacích nebo zábavních 
služeb, pokud je v těchto smlouvách stanoveno konkrétní datum nebo lhůta plnění.

Článek 5
Obecné Požadavky na informace v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených 

mimo obchodní prostory

1. Včas před uzavřením jakékoli kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb
uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory poskytne 
obchodník nebo případně osoba, která jedná jeho jménem či z jeho pověření, 
spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem a s ohledem na obecnou zásadu 
dobré víry tyto informace, pokud již nejsou patrné ze souvislostí:
a) hlavní znaky produktu zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému 

nosiči dat a dané službě nebo produktu;
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b) zeměpisnou adresu a totožnost obchodníka, například jeho obchodní název, 
a případně adresu a totožnost obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

ba) adresu místa podnikání obchodníka a jeho telefonní číslo, případně číslo 
faxu nebo e-mailovou adresu, pokud existují, aby mohl spotřebitel 
obchodníka rychle kontaktovat a efektivně s ním komunikovat;

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy produktu 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;

d) podmínky platby, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud se 
tyto podmínky odchylují od požadavků náležité profesionální péče;

e) existenci případného práva existuje-li právo odstoupit od smlouvy, podmínky, 
lhůtu a postup pro uplatnění tohoto práva; obchodník může k tomuto účelu 
použít vzorové poučení a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle 
přílohy I v části A a B nebo jiné jednoznačné prohlášení; 

f) existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk;
g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;
h) případně minimální dobu trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze 

smlouvy;
i) existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost 

obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, které se na ně vztahují;
j) případně možnost využití smírného urovnání sporu.

2. V případě veřejné dražby mohou být informace uvedené v odst. 1 písm. b) a ba) 
nahrazeny příslušnými údaji o dražiteli zeměpisnou adresou a totožností dražitele.

2a. Členské státy nestanoví žádné další formální požadavky na vzorové poučení pro 
odstoupení od smlouvy podle přílohy I v části A.

3. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou součást kupní smlouvy či smlouvy 
o poskytování služeb uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory.

3a. Jsou-li ustanovení tohoto článku v rozporu s jinými právními předpisy Unie, které 
upravují informační povinnosti v případě smluv zvláštní povahy, mají přednost tyto 
právní předpisy, které se použijí na  zvláštní smlouvy.

3b. Členské státy mohou ukládat nebo ponechat v platnosti další informační 
povinnosti v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory, které se týkají nemovitostí a poskytování dopravních, 
finančních, zdravotních a sociálních služeb.

3c. Členské státy mohou ukládat nebo ponechat v platnosti další informační 
povinnosti v případě všech smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku 
a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, pokud podle čl. 22 odst. 5 směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 
na vnitřním trhu14stanoví pro poskytovatele těchto služeb usazené na jejich území 
dodatečné požadavky na informace.

3d. Důkazní břemeno ohledně plnění informačních povinností uvedených v této 
kapitole nese obchodník.

Článek 6
Neposkytnutí informací

1. Jestliže obchodník nesplnil požadavky na informace o dalších poplatcích uvedené 
v čl. 5 odst. 1 písm. c), spotřebitel tyto dodatečné poplatky neplatí.

2. Aniž jsou dotčeny je dotčen čl. 7 odst. 2 a články 13 a 42, důsledky jakéhokoli 
porušení článku 5 jsou stanoveny podle platného vnitrostátního práva. Členské státy 
ve svém vnitrostátním právu stanoví účinné smluvní opravné prostředky pro jakýkoli 
případ porušení článku 5.

Článek 7
Zvláštní požadavky na informace pro zprostředkovatele

1. Před uzavřením smlouvy sdělí zprostředkovatel spotřebiteli, že jedná jménem nebo 
v zastoupení jiného spotřebitele a že uzavíraná smlouva není považována za smlouvu 
mezi spotřebitelem a obchodníkem, ale za smlouvu mezi dvěma spotřebiteli, a proto 
nespadá do oblasti působnosti této směrnice.

2. Pokud zprostředkovatel nesplnil povinnost stanovenou v odstavci 1, považuje se jím 
uzavřená smlouva za smlouvu, kterou uzavřel svým jménem.

3. Tento článek se nepoužije na veřejné dražby.

Kapitola III

Informace pro spotřebitele a právo odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených 
na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Článek 8
Oblast působnosti

Tato kapitola se použije na smlouvy uzavřené na dálku a na smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory.

Článek 9
Požadavky na informace v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory

Pokud jde o smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, 

                                               
14 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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poskytne obchodník tyto informace, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

a) informace uvedené v článcích 5 a 7 a odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. d) ve 
všech případech i podmínky platby, dodání a plnění;

b) pokud se použije právo odstoupit od smlouvy, podmínky a postupy pro 
uplatnění uvedeného práva v souladu s přílohou I;

c) adresu místa podnikání obchodníka, pokud se liší od jeho vlastní adresy, 
(a případně adresu obchodníka, v jehož zastoupení jedná), na kterou může 
spotřebitel zaslat případné stížnosti;

d) případně existenci kodexů chování a způsob, jakým je lze získat;

e) možnost případného využití smírného řešení sporu;
f) skutečnost, že smlouva bude uzavřena s obchodníkem, a proto spotřebitel 

požívá ochrany, kterou mu zajišťuje tato směrnice.

Článek 10
Formální požadavky na plnění informačních povinností na smlouvy u smluv

uzavřené uzavřených mimo obchodní prostory

1. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory jsou informace stanovené 
v článku 5 článku 9 uvedeny v objednávkovém formuláři s dostatečným časovým 
předstihem ve smluvním dokumentu nebo na jiném trvalém nosiči dat jasným a 
srozumitelným jazykem a jsou čitelné, jestliže se to jeví jako přiměřené vzhledem 
k povaze dané smlouvy. Objednávkový formulář obsahuje standardní formulář pro 
odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I.

2. Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory je platná pouze tehdy, pokud spotřebitel 
podepsal objednávkový formulář, a v případech, kdy objednávkový formulář není na 
papíře, obdržel kopii objednávkového formuláře na jiném trvalém nosiči.

3. Členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky než ty, které jsou stanoveny 
v odstavcích 1 a 2 odstavci 1.

Článek 11
Formální požadavky na plnění informačních povinností na smlouvy u smluv

uzavřené uzavřených na dálku

1. V případě smluv uzavřených na dálku jsou včas před uzavřením smlouvy spotřebiteli 
poskytnuty nebo zpřístupněny informace stanovené v čl. 9 písm. a) článku 5 jasným 
a srozumitelným jazykem, jsou čitelné a jsou mu poskytnuty nebo zpřístupněny 
způsobem odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku.

2. Jestliže obchodník spotřebiteli zatelefonuje za účelem uzavření smlouvy na dálku, 
sdělí mu svou totožnost a obchodní účel hovoru na začátku hovoru se spotřebitelem.

3. Pokud se smlouva uzavírá prostřednictvím nosiče, který poskytuje jen omezený 
prostor nebo čas pro uvedení informací, obchodník na tomto konkrétním nosiči před 
uzavřením takové smlouvy uvede přinejmenším informace o hlavních znacích 
produktu a o celkové ceně podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a až c). Ostatní informace 
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podle článku 5 článků 5 a 7 poskytne obchodník spotřebiteli vhodným způsobem 
v souladu s odstavcem 1.

4. Spotřebitel obdrží potvrzení veškerých informací uvedených v článku 5 čl. 9 písm. 
a) až f) na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření jakékoli smlouvy uzavírané 
na dálku a nejpozději v okamžiku dodání zboží nebo v okamžiku, kdy začalo plnění 
služby, jestliže nebyly tyto informace spotřebiteli poskytnuty na trvalém nosiči již 
před uzavřením jakékoli smlouvy uzavírané na dálku.

5. Členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky než ty, které jsou stanoveny 
v odstavcích 1 až 4.

Článek 12
Délka a počátek lhůty pro odstoupení od smlouvy

1. Spotřebiteli je poskytnuta lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy uzavřené na 
dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez uvedení důvodu. 

2. V případě smlouvy o dodání zboží uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory 
počíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy spotřebitel podepsal 
objednávkový formulář, nebo v případech, kdy objednávkový formulář není v tištěné 
podobě, v den, kdy obdržel kopii objednávkového formuláře na jiném trvalém nosiči.
V případě smlouvy uzavřené na dálku za účelem prodeje zboží počíná běžet lhůta pro 
odstoupení od smlouvy ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než 
dopravce) získá do fyzického držení veškeré objednané zboží. V případě dodání 
zboží o více součástech nebo po více kusech počíná lhůta pro odstoupení od 
smlouvy plynout ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než 
dopravce) obdrží poslední součást nebo kus objednaného zboží.

2a. V případě smlouvy uzavřené na dálku za účelem poskytnutí služeb počíná běžet 
lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne uzavření smlouvy.

2b. V případě smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mimo obchodní prostory počíná 
lhůta pro odstoupení od smlouvy plynout ode dne, kdy spotřebitel obdržel kopii 
podepsaného smluvního dokumentu na trvalém nosiči.

2c. V případě smíšené smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory 
počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy plynout ode dne, kdy spotřebitel obdržel 
zboží a kdy mu byla poskytnuta služba podle smluvních ustanovení, nebo v případě 
dlouhodobě poskytované služby ode dne, kdy mu začala být tato služba 
poskytována.

3. Lhůta uvedená v odstavci 1 je dodržena tehdy, pokud spotřebitel zaslal sdělení 
o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před koncem této lhůty.

4. Členské státy nebrání stranám v plnění jejich závazků vyplývajících ze smlouvy 
během lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Článek 13
Opomenutí informací o právu odstoupit od smlouvy

1. Pokud obchodník porušil ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) čl. 9 písm. b), čl. 10 odst. 1 
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a čl. 11 odst. 4 tím, že neposkytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od 
smlouvy, počíná uplyne jednoletá lhůta pro odstoupení od smlouvy tři měsíce poté
plynout ode dne, kdy obchodník zcela splnil své ostatní závazky vyplývající ze 
smlouvy.

1a. V případě smluv o poskytování služeb uzavřených na dobu neurčitou počíná lhůta 
pro odstoupení od smlouvy uvedená v odstavci 1 plynout ode dne uzavření smlouvy.

Článek 14
Uplatnění práva odstoupit od smlouvy

1. Před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje obchodníka 
o svém rozhodnutí od ní odstoupit od smlouvy, a to na trvalém nosiči. K tomuto 
účelu může použít buď prostřednictvím prohlášení formulovaného vlastními slovy
a zaslaného obchodníkovi nebo prostřednictvím standardního vzorový formulář
formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I nebo jiné 
jednoznačné prohlášení.
Členské státy nestanoví žádné formální požadavky na tento standardní vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. V případě smluv uzavřených na dálku přes internet může dát obchodník spotřebiteli 
kromě možností uvedených v odstavci 1 i možnost vyplnit a odeslat standardní
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle části B přílohy I nebo jiné 
prohlášení o odstoupení od smlouvy elektronickou cestou nebo jej vyplnit a odeslat 
na internetových stránkách obchodníka. V tomto posledně jmenovaném případě 
obchodník neprodleně zašle spotřebiteli e-mailem potvrzení o přijetí takového
odstoupení od smlouvy.

Článek 15
Účinky odstoupení od smlouvy

Uplatněním práva odstoupit od smlouvy jsou ukončeny závazky stran, pokud jde o:
a) plnění smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní 

prostory nebo
b) uzavření smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory 

v případech, kdy spotřebitel učinil nabídku.

Článek 16
Závazky Povinnost obchodníka vrátit platby v případě odstoupení od smlouvy

1. Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, do třiceti čtrnácti dnů 
ode dne, kdy obdržel sdělení o odstoupení od smlouvy.

1a. Pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný než standardní způsob dodání, není 
obchodník povinen uhradit z toho plynoucí dodatečné náklady.

2. V případě kupních smluv o dodání zboží uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory může obchodník s vrácením plateb počkat do té doby, než 
zboží obdrží nebo vyzvedne zpět, nebo do té doby, než spotřebitel prokáže, že zboží 
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odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží 
sám vyzvedne.

Článek 17
Závazky Povinnost spotřebitele vrátit zboží v případě odstoupení od smlouvy

1. V případě kupních smluv o dodání zboží uzavřených na dálku a mimo obchodní 
prostory, kdy se fyzické držení zboží přesunulo na spotřebitele nebo (na jeho žádost) 
na třetí stranu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel zašle 
zboží zpět nebo je předá obchodníkovi či osobě oprávněné obchodníkem k jeho 
převzetí do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi sdělil své odstoupení od 
smlouvy, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne.
Spotřebitel platí pouze přímé náklady na vrácení zboží. Tyto náklady nemusí platit, 
pokud obchodník nesouhlasil souhlasil s převzetím těchto nákladů nebo pokud 
hodnota zboží, které má odeslat zpět obchodníkovi, překračuje částku 50 EUR.

2. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání 
s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné ke zjištění k tomu, aby se ujistil o 
povaze povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Není odpovědný za snížení hodnoty, 
pokud obchodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 9 
písm. b) čl. 5 odst. 1 písm. e)  V případě smluv o poskytování služeb, na které se 
vztahuje právo odstoupit od smlouvy, nenese spotřebitel žádné náklady na služby 
provedené zcela nebo částečně během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Článek 18
Účinky uplatnění práva odstoupit od smlouvy v případě souvisejících doplňkových smluv

1. Aniž je dotčen článek 15 směrnice 2008/48/ES, jestliže spotřebitel uplatní své právo
odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory v souladu s články 12 až 17, jsou veškeré související doplňkové smlouvy 
automaticky ukončeny bez jakýchkoli nákladů pro spotřebitele, které nejsou 
stanoveny v této směrnici.

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

Článek 19
Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

1. V případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory 
se právo odstoupit od smlouvy nepoužije, pokud jde o:
a) služby, jejichž plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, 

který je zaznamenán na trvalém nosiči, před uplynutím čtrnáctidenní lhůty 
uvedené v článku 12;

b) dodání zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, 
které obchodník nemůže ovlivnit;
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c) dodání zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží 
přizpůsobeného osobním potřebám nebo zboží, které snadno podléhá zkáze 
nebo má krátkou dobu spotřeby;

ca) potraviny, nápoje nebo jiné zboží, na nějž jsou kladeny vysoké hygienické 
nároky, pokud spotřebiel otevřel jejich obal nebo porušil pečeť;

cb) smlouvy, u nichž spotřebitel požádal obchodníka o jejich bezprostřední plnění 
za účelem vyřešení bezprostřední nouzové situace; pokud při této příležitosti 
obchodník poskytne nebo prodá další zboží nebo služby kromě těch, které 
jsou nezbytně nutné k řešení bezprostřední nouzové situace spotřebitele, má 
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy s ohledem na tyto další služby nebo 
zboží;

cc) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej 
navštívil v místě bydliště za účelem provedení opravy nebo údržby; pokud při 
této příležitosti obchodník poskytne další služby kromě těch, které si zákazník 
výslovně vyžádal, nebo dodá jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení 
údržby nebo opravy, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy s ohledem na 
tyto další služby nebo zboží;

d) dodávku vína, jehož cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy a jež 
může být dodáno až po uplynutí lhůty stanovené v čl. 22 odst. 1 a jeho 
skutečná cena závisí na kolísání cen na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;

e) dodání zapečetěných audio- nebo videozáznamů nebo počítačových programů 
v originálních obalech, které byly spotřebitelem porušeny;

f) dodání novin, periodik a časopisů;

g) poskytování sázkových a loterijních služeb;
h) smlouvy uzavřené při veřejné dražbě.

2. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory se právo odstoupit od smlouvy 
nepoužije, pokud jde o:

a) smlouvy o dodání potravin, nápojů nebo jiného zboží, které je určeno pro 
běžnou spotřebu v domácnosti, spotřebitel si je předem vybral s využitím 
prostředku komunikace na dálku a bylo fyzicky doručeno ke spotřebiteli domů, 
do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště obchodníkem, jenž obvykle toto 
zboží prodává ve svých obchodních prostorách;

b) smlouvy, u nichž spotřebitel požádal obchodníka o jejich bezprostřední plnění 
za účelem vyřešení bezprostřední nouzové situace; pokud při této příležitosti 
obchodník poskytne nebo prodá další zboží nebo další služby jiné než ty, které 
jsou nezbytně nutné k řešení bezprostřední nouzové situace spotřebitele, právo 
odstoupit od smlouvy se na uvedené další služby nebo zboží použije;

c) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku o to, aby jej navštívil doma za účelem opravy 
nebo provedení údržby jeho majetku; pokud při této příležitosti obchodník 
poskytne další služby jiné než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo 
zboží jiné než náhradní díly nutné k údržbě majetku nebo k provedení oprav, 
právo odstoupit od smlouvy se na uvedené další služby nebo zboží použije.
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3. Strany se můžou dohodnout neuplatnit odstavce 1 a 2 odstavec 1.

Článek 20
Výjimky pro smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

1. Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory:

a) které se týkají prodeje nemovitosti nebo jiných práv k nemovitostem 
s výjimkou nájmu a prací souvisejících s nemovitostí;

b) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních 
prostor;

c) uzavřené s provozovateli telekomunikací za použití veřejných placených 
telefonů;

d) týkající se dodání potravin a nápojů obchodníkem, který podniká časté 
a pravidelné prodejní objížďky v blízkosti svých obchodních prostor.

2. Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory týkající se:
a) pojištění;

b) finančních služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které 
obchodník nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení 
od smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES, a

c) úvěru, který spadá do oblasti působnosti směrnice 2008/48/ES.

3. Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku o poskytování ubytovacích a 
přepravních služeb, pronájmu vozidel, stravovacích nebo zábavních služeb v případě 
smluv, v nichž je stanoveno konkrétní datum nebo lhůta plnění.

(…)
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PŘÍLOHA I
INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Do čtrnácti kalendářních dnů můžete od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů. 
Tato lhůta začíná [dnem, kdy obdržíte objednané zboží] 1. Do této lhůty se nezapočítává 
den [přijetí zboží] 2. Připadne-li poslední den lhůty na svátek, sobotu nebo neděli, tato lhůta 
vyprší následujícím pracovním dnem.
K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí včasné odeslání prohlášení 
o odstoupení od smlouvy. 
Prohlášení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. formou dopisu odeslaného 
poštou) 3 adresujte: 4. K tomuto účelu můžete použít níže uvedený vzor. Nejedná se však 
o pevně předepsaný postup.

Účinky odstoupení od smlouvy
Má-li odstoupení od smlouvy nabýt účinnosti, musíte během čtrnácti kalendářních dnů 
dodané zboží zaslat [na naše náklady] 5 zpět. Tato lhůta pro Vás začíná dnem odeslání 
prohlášení o odstoupení od smlouvy. Do této lhůty se nezapočítává den odeslání prohlášení 
o odstoupení od smlouvy. Připadne-li poslední den této lhůty na svátek, sobotu nebo neděli,
tato lhůta vyprší následujícím pracovním dnem.
Můžete-li nám obdržené zboží zaslat zpět pouze v horším stavu, přebíráte odpovědnost za 
snížení jeho hodnoty. Toto ustanovení platí jen v případech, kdy ke snížení hodnoty došlo 
v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutný ke zjištění povahy 
a vlastností zboží. 
V případě účinného odstoupení od smlouvy jsme Vám povinni do čtrnácti kalendářních dnů 
navrátit všechny Vámi provedené platby. Tato lhůta pro nás začíná dnem přijetí Vašeho 
prohlášení o odstoupení od smlouvy. Do této lhůty se nezapočítává den přijetí prohlášení 
o odstoupení od smlouvy. Připadne-li poslední den této lhůty na svátek, sobotu nebo neděli, 
tato lhůta vyprší následujícím pracovním dnem.
S vrácením plateb můžeme vyčkat do té doby, než dané zboží [obdržíme, případně do doby, 
než doložíte, že nám zboží bylo zasláno, podle toho, co nastane dříve] 6. 

Pokyny pro vyplnění:
1 Nastane-li některá z níže uvedených zvláštních situací, uvede se v dodatku 

v závorkách toto: 
a) u smluv o poskytnutí služby uzavřených na dálku: „uzavřením smlouvy“;
b) u smluv o poskytnutí služby uzavřené mimo obchodní prostory: „obdržením 

kopie podepsaného smluvního dokumentu na trvalém nosiči (např. v papírové 
formě).

2 Nastane-li některá z níže uvedených zvláštních situací, uvede se v dodatku 
v závorkách toto: 
a) u smluv o poskytnutí služby uzavřených na dálku: „uzavření smlouvy“;
b) u smluv o poskytnutí služby uzavřené mimo obchodní prostory: „ , kdy jste 

obdržel(a) kopii smluvního dokumentu“.
3 V případě smluv uzavřených na dálku se doplňuje toto: 

a) pokud obchodník spotřebiteli umožní odstoupit od smlouvy prostřednictvím 
elektronické pošty: „nebo elektronickou poštou“;
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b) pokud obchodník spotřebiteli umožní vyplnit vzorový formulář pro odstoupení 
od smlouvy elektronicky na webových stránkách: „nebo na našich 
internetových stránkách“.

4 Doplňte: totožnost a obchodní adresu obchodníka. U smluv uzavřených na dálku je 
třeba doplnit: e-mailovou a/nebo internetovou adresu obchodníka, na níž může 
spotřebitel oznámit odstoupení od smlouvy.

5 Pokud hodnota zboží, které má být odesláno zpět obchodníkovi, nepřekračuje částku 
50 EUR, zní dodatek v závorkách takto: „na Vaše náklady“.

6 Pokud obchodník nabídne, že zboží u spotřebitele osobně vyzvedne, zní dodatek v 
závorkách takto: „u Vás vyzvedneme“

A. Informace, které musí být uvedeny ve formuláři pro odstoupení od smlouvy
1. Jméno, zeměpisná adresa a e-mailová adresa obchodníka, jemuž musí být formulář 

pro odstoupení od smlouvy zaslán.

2. Upozornění na to, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a že toto právo 
může uplatnit tak, že formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže zašle na 
trvalém nosiči obchodníkovi uvedenému v odstavci 1:
a) u smluv uzavřených mimo obchodní prostory do čtrnácti dnů ode dne, kdy 

podepsal objednávkový formulář;
b) u kupních smluv uzavřených na dálku do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel 

nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získal zboží do fyzického 
držení;

c) u smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku:
– do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, pokud spotřebitel nedal svůj 

předchozí výslovný souhlas k tomu, aby plnění smlouvy začalo před 
uplynutím této čtrnáctidenní lhůty;

– do dne, kdy začíná plnění smlouvy, pokud spotřebitel dal svůj předchozí 
výslovný souhlas k tomu, aby plnění smlouvy začalo před uplynutím této 
čtrnáctidenní lhůty.

4. U všech kupních smluv upozornění informující spotřebitele o lhůtách pro zaslání zboží 
zpět obchodníkovi, o jeho formách a o podmínkách vrácení plateb v souladu s článkem 16 
a čl. 17 odst. 2.

5. U smluv uzavřených na dálku přes internet upozornění na to, že spotřebitel může vyplnit a 
odeslat standardní formulář pro odstoupení od smlouvy elektronickou cestou na 
internetových stránkách obchodníka a že od obchodníka neprodleně obdrží e-mailem 
potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy.

6. Upozornění na to, že spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy 
uvedený v části B.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
– Adresát: (totožnost, obchodní adresa a případně e-mailová adresa obchodníka) (*)
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– Oznamuji/oznamujeme**, že tímto odstupuji/odstupujeme** od smlouvy.
Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu 
tohoto zboží* / o poskytnutí těchto služeb*

– Datum objednání* / datum obdržení* (***):
– Jméno/jména spotřebitele/spotřebitelů (***):
– Adresa /adresy spotřebitele/spotřebitelů (***):
– Podpis/podpisy spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář předán 

v papírové formě zasílán písemnou formou) (***):
– Datum(***):

    (*)   Vyplní obchodník před předáním formuláře spotřebiteli.
  (**)    Nehodící se škrtněte.

(***)  Vyplní spotřebitel (spotřebitelé) při použití tohoto formuláře k odstoupení od 
smlouvy.


