
Pozor na předváděcí akce! 

Spotřebitelé se stále častěji mohou setkávat s tím, že s nimi chtějí obchodníci uzavřít nějakou 

smlouvu také jinde než v prostorách obvyklých k danému podnikání, např. na předváděcí akci v 

restauraci, na ulici, či u spotřebitele doma. 

Speciální ochranu spotřebitele v těchto případech nalezneme v  novém Občanském 

zákoníku, konkrétně v § 1820 a násl. Spotřebitelé mají při nákupu na předváděcí akci, až na 

určité výjimky, kdy tak učinit nelze (např. z hygienických důvodů, nebo pokud je zboží upraveno 

na přání zákazníka nebo pro jeho osobu,  u audio a video nahrávek a softwaru, jestliže spotřebitel 

poruší originální obal) právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu  a bez 

jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (§ 1829).  

Prodávající musí spotřebitele na toto právo písemně upozornit a předat mu i vzorové odstoupení 

od smlouvy, které spotřebitel k odstoupení může využít nebo nemusí. V případě, že by spotřebitel 

poučen nebyl činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů od převzetí plnění. Jestliže však jsou 

informace řádně předány v jejím průběhu a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. 

! Stejná práva má spotřebitel i v případě, že smlouva sice byla uzavřena v kamenném 

obchodě, ale došlo k tomu bezprostředně poté, co byl podnikatelem osloven na ulici! 

Jak odstoupit od smlouvy? 

Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat písemně, ideálně doporučeným dopisem s dodejkou. 

Oznámení o odstoupení musí být ve čtrnáctidenní lhůtě odesláno obchodníkovi, postačí tedy podat 

zásilku čtrnáctý den na poštu!  

V případě odstoupení od smlouvy si strany smlouvy vracejí navzájem poskytnutá plnění – 

spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od odstoupení prodávajícímu zboží a prodávající ve stejné lhůtě 

spotřebiteli peníze způsobem jakým je on sám zaplatil. Podnikatel není povinen vrátit peníze dříve, 

než mu spotřebitel vrátí zboží, nebo alespoň prokáže, že zboží odeslal.                                                                                                                        

Spotřebitel v případě odstoupení 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. Zboží, které jako zákazník při odstoupení od smlouvy vracíte, může být samozřejmě 

rozbalené a vyzkoušené, pamatujte však, že pokud bude vrácené zboží poničeno, může po Vás 

prodejce požadovat náhradu způsobené škody. 

Před uzavřením smlouvy na předváděcí akci si všechny písemnosti dobře přečtěte, 

nepodlehněte nátlaku prodávajících a nákup finančně náročnějšího zboží si dobře 

rozmyslete! Na našem trhu se vyskytuje řada podvodných firem prodávající zboží tímto způsobem. 

Zboží bývá často nekvalitní a předražené, a přestože zde existuje zákonné právo na odstoupení od 

smlouvy, podstupují spotřebitelé nemalé riziko, že jim zaplacené částky nebudou vráceny a budou je 

muset vymáhat soudní cestou !                                              
 Zpracováno podle právního stavu platného k 1. 1. 2014.       

Za předpokladu, že kupujícím je spotřebitel     .             
 
 

V případně potřeby neváhejte  kontaktovat                                                                         

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. 

Tel.: 608 722 582     www.sos-msk.cz 


