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Co dělat v případě zamítnuté reklamace? 
 
Již podruhé jsem u synových bot reklamovala rozlepení podešve u firmy …. Boty byly 
zakoupeny 20.10.2018. První reklamaci ze dne 7.1.2019 mi uznali a boty zalepili, ale asi po 
měsíci - reklamace podána dne 18.2.2019- se boty opět rozlepily. Dnes jsem byla na 
prodejně, kde mi sdělili, že reklamaci zamítli z důvodu mechanického poškození - prý 
zakopl a podešev se rozlepila, špatná chůze. Prodavačka mi sdělila, že musím podepsat 
převzetí reklamačního protokolu a dále komunikovat se servisem sama a předávala mi na 
něho email. Prý pro ně je záležitost již vyřízená. Je to u oné firmy prý běžná praxe.To jsem 
prozatím odmítla podepsat a boty i protokol jsem nechala na prodejně. Prosím o radu, jak 
mám dále postupovat, mám protokol podepsat a dále si to sama řešit se servisem. Jakým 
způsobem? Budu muset zaplatit soudního znalce? Četla jsem již mnoho recenzí na 
zamítnutí reklamace bot ze stejného důvodu a u zmíněné firmy toto řeší již mnoho lidí. Má 
na takovýto postup prodávající právo?  
 
Vážená paní, v daném případě je třeba u prodávajícího (nejlépe u jeho statutárního orgánu, 
jemuž lze námitky předat i prostřednictvím prodejny, která Vám převzetí námitek potvrdí), 
neboť prodávající je subjekt, který ze zákona odpovídá za vyřízení reklamace, uplatnit 
oficiální písemné námitky vůči způsobu vyřízení reklamace. Tyto námitky by vedle 
odůvodnění, proč se způsobem zamítnutí reklamace nesouhlasíte (zde lze využít i rozsudek 
Městského soudu v Brně č. j. 36 C 240/2014-39, dle kterého je prodávající oprávněný 
zamítnout reklamaci uplatněnou v prvních šesti měsících od převzetí zboží pouze na základě 
odborného posouzení vady, neboť dle ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, které lze najít například na stránkách 
www.zakonyprolidi.cz, platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se 
za to, že věc byla vadná již při převzetí, což v praxi znamená, že jelikož se jedná o tzv. 
vyvratitelnou domněnku, je důkazní břemeno na prodávajícím, který je povinen v případě 
zamítnutí reklamace toto zamítnutí podložit odborným posudkem, nikoli pouhými 
spekulacemi), měly obsahovat rovněž datum, do kterého očekáváte konečné stanovisko 
prodávajícího, neboť podání námitek není novou reklamací, nýbrž zahájením 
spotřebitelského sporu. 
 
Jestliže prodávající ve stanoveném termínu své zamítavé stanovisko potvrdí, je povinen Vás 
dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, 
informovat v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ sporu příslušný. Na tento subjekt se 
následně můžete obrátit s žádostí o zprostředkování mimosoudního řešení Vašeho 
spotřebitelského sporu s prodávajícím. 
 
Pokud Vám prodávající v rámci svého vyjádření informaci o subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů nepodá, nebo přestane-li zcela komunikovat, bude třeba podat 
podnět pro podezření na porušení § 14 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele České 
obchodní inspekci, což lze učinit například prostřednictvím formuláře e-podatelny na 
stánkách www.coi.cz. Následně se na tento orgán můžete obrátit i s žádostí o 
zprostředkování mimosoudního řešení Vašeho spotřebitelského sporu s prodávajícím. Bližší 
informace o možnostech využití institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 



prostřednictvím České obchodní inspekce lze najít rovněž na stránkách www.coi.cz v části 
"Pro spotřebitele". 
 
 

 
Nedodání předem zaplaceného zboží z e-shopu 
 
Obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat v tomto případu: 13.12.2018 jsem si 
objednala zboží na web stránkách jednoho e-shopu. Vzhledem k tomu, že jsem 
potřebovala upřesnit údaje, vše jsme vedli v mailové korespondenci.  Platilo se předem 
převodem na účet. Vzhledem k tomu, že se dlouho nic nedělo, začala jsem se informovat, 
jak to s mojí objednávkou je. Odpověď – nemáme materiál. Po další delší době jsem tedy 
chtěla zakázku zrušit. Bylo mi řečeno, že zakázku jsou schopni udělat se skluzem. Jenže 
uběhl další měsíc a nic. Nereagují na zprávu, web.stránky jsou nedostupné.  
Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká možnost dostat své peníze zpět? Jedná se o částku 
1910 Kč. Případně kam se obrátit a požádat o další prošetření.  
  
Vážená paní, v daném případě doporučuji vyzvat prodávajícího v souladu s ustanovením § 
1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (které lze najít například na 
stránkách www.zakonyprolidi.cz), k dodání objednaného zboží v konkrétním náhradním 
termínu (doporučuji minimálně 10 dnů) s upozorněním, že tato lhůta již nebude prodloužena 
a jejím marným uplynutím v souladu s ustanovením odstavce 2 uvedeného paragrafu 
odstupujete od smlouvy a žádáte o okamžité vrácení zaplacené kupní ceny na účet … 
Nesplní-li prodávající ani stanovený konkrétní náhradní termín dodání či vrácení zaplacené 
kupní ceny, bude třeba podat podnět České obchodní inspekci pro podezření na používání 
nekalých obchodních praktik prodávajícím, což lze učinit například prostřednictvím formuláře 
e-podatelny na stránkách www.coi.cz. Současně můžete požádat tento orgán rovněž o 
zprostředkování mimosoudního řešení vzniklého spotřebitelského sporu o vrácení zaplacené 
kupní ceny zboží. Bližší informace o možnostech využití institutu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce najdete rovněž na 
stránkách www.coi.cz v části "Pro spotřebitele".  
 
Ke komunikaci s prodávajícím doporučuji využít všechny kontakty uvedené na stránkách 
www.kreativnisvet.cz a veškerou korespondenci s prodávajícím je třeba si řádně archivovat 
pro případné následné řešení vzniklé situace občanskoprávní cestou. 
 
 
 

 
Jak reklamovat nefungující software? 
 
Zakoupil jsem software, který po instalaci na mém PC nefunguje. při výběru nebyly 
uvedeny upřesňující parametry, a i jinak neodpovídal mým představám. Zavolal jsem 
prodejci, jak zboží vrátit, a dozvěděl jsem se, že vrátit nelze.Je tomu tak? Co mám dělat? 
P.S. Produkty dané firmy používám ve spokojenosti 15 let. 



Vážený pane, u výrobků zakoupených prostřednictvím prostředku komunikace na dálku 
(tedy i internetu) nelze dle ustanovení § 1837 písm. h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (které lze najít například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), 
odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě dodávky 
počítačového programu, pokud kupující porušil jeho původní obal.  
 
To Vás však nezbavuje práva na reklamaci, kdy důvodem k podání reklamace může být dle 
ustanovení § 2161 odst. 1 písm. a)  občanského zákoníku rovněž skutečnost, že věc nemá 
vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající 
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě 
reklamy jimi provádění; 
a dle písm. b) rovněž skutečnost, že se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající 
uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. 
Pokud tedy zakoupený software nesplňuje některý z uvedených požadavků, je z pohledu 
zákona vadný a Vy máte v takovém případě právo požadovat vyřízení reklamace 
odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. 
 
Zakoupil-li jste software jako spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své 
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je prodávající 
povinen Vám při uplatnění reklamace vydat dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, písemné potvrzení o tom, kdy jste reklamaci 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Při vyřízení 
reklamace, která dle ustanovení § 19 odst. 3 tohoto zákona musí být vyřízena bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s 
prodávajícím nedohodnete na lhůtě delší), je prodávající povinen Vám opět vystavit písemné 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době 
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 
Možnosti dalšího postupu lze pak konzultovat až dle odůvodnění zamítnutí uplatněné 
reklamace. 
 
 
 

 
Můžu si do vinotéky nosit vlastní lahve na stáčení? 
 
Dobrý den, chodím si kupovat sudové víno do do různých vinoték. Do r.2017 jsem si vždy 
nosila svou nádobu, kam mi víno načepovali. Od r.2018 mi odmítli načepovat do vlastní 
lahve, prý je to zakázané zákonem a musím si vždy koupit od nich novou PET lahev za 5 kč 
a použité polepené velkou samolepící etiketou vyhazovat. 
Ptala jsem se na SZPI, proč to tak je a odpověděli mi, že sudové víno se smí prodávat jen v 
obalu určenému spotřebiteli. Obal určený pro spotřebitele musí být vždy jednorázový , 
nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal (např. lahev, petainer). 
Jednorázovým uzávěrem je uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při 
otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít (např.: trhací víčko na PET 
láhvi, trhací šroubovací víčko na skleněné láhvi, korkový uzávěr u lahvových vín, korunkový 



uzávěr). Dále musí takový obal tvořit v místě prodeje spolu s jeho obsahem prodejní 
jednotku pro spotřebitele , opatřenou všemi povinnými údaji. 
Pokud tedy PET lahev s vínem tvoří prodejní jednotku, jak to, že mi vždy účtují zvlášť 
prázdnou PET lahev a zvlášť obsah, když oboje je samostatně neprodejné ? U mineálky v 
téže Pet lahvi nikde neúčtují obal a obsah odděleně. 
V prodejně mi to neumí vysvětlit, prý to tak musí. Já si myslím,že je to špatně. Pokud si 
nemůžu koupit samostatně víno bez obalu, neměl by mi být obal účtován zvlášť a cena by 
měla být za prodejní jednotku. Neuvádím konkrétní provozovnu, je to tak ve většině, jde o 
obecný dotaz. 
 
 
Vážená paní, v daném případě bude podstatné, zda je možné v příslušné vinotéce víno 
konzumovat i pohostinským způsobem, nebo zda tato vinotéka prodává víno pouze tzv. 
"přes ulici".  V prvním případě, který se týká převážné většiny vinoték, je nezbytné uvést jak 
cenu vína bez obalu, tedy vína určeného k přímé konzumaci, tak cenu obalu jako informaci 
pro ty zákazníky, kteří si chtějí víno odnést k následné konzumaci mimo provozovnu. 
Uvedenému rozdělení je pak přizpůsobena rovněž evidence tržeb. 
 

 
 
Jak ven z nechtěné návštěvy podomního prodejce energií 
 
Prosím o radu, jak postupovat v níže uvedeném případě:dne 15.5.2018 navštívil mého 

známého podomní prodejce s nabídkou srovnání cen el. energie a zemního plynu na trhu. 

Známý mu poskytl poslední vyúčtování el. energie a plynu, ze kterého si podomní prodejce 

opsal veškeré údaje potřebné pro "nezávazné srovnání cen na trhu" a dal mu k podpisu 

potřebné podklady. Ve skutečnosti ovšem známý podepsal dvě "přihlášky k výběrovému 

řízení nebo aukci nákupu elektrické energie a zemního plynu" poskytovateli X. Y..  Můj 

známý má v současnosti tři odběrná místa (jeden dodavatel dodává el. energii a druhý 

zemní plyn). Protože neměl tušení, k čemu se zavázal, se současným dodavatelem el. 

energie v srpnu 2018  podepsal prodloužení smlouvy s fixací ceny na dalších pět let. K jeho 

velkému překvapení v lednu 2019  přišly dvě nově uzavřené smlouvy na dodávku el. 

energie a zemního plynu s vítězným dodavatelem, a to se společností Z. Z. na dobu pěti let. 

Smlouvu s novým dodavatelem za něj podepsala společnost X. Y., protože  je v  přihlášce 

uvedeno "Poskytovatel je povinen v rozsahu svého zmocnění daného touto Přihláškou 

uzavřít ve prospěch Zájemce s Vítězným dodavatelem Smlouvu podle ujednaných 

podmínek - k tomu Zájemce Poskytovatele výslovně zmocňuje".V textu přihlášky je také 

uvedeno: "Zájemce udělil Poskytovateli v souvislosti s plněním podle této Přihlášky 

samostatnou plnou moc" a mimo další ujednání:   "Přihláška je jakožto smlouva o 

poskytnutí služeb mezi Zájemcem a Poskytovatelem uzavřena podle oboustranné vůle 

Zájemce a Poskytovatele na dobu určitou, a to tří let ode dne uzavření Přihlášky". Můj 

známý nechce měnit dodavatele a neví jak z celé situace ven. Za porušení přihlášek k 

výběrovému řízení a nově uzavřených smluv hrozí dost vysoké pokuty. A co současní 



dodavatelé? Nevím, zda lze odvolat zmocnění z přihlášek bez sankcí a jak vypovědět nové 

smlouvy, které nepodepsal. Prosím o odbornou radu. 

 
 
Vážená paní, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (které lze najít 

například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), stanoví v § 11a následující možnosti 

odstoupení od smlouvy bez sankce:  

(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení 

spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele 

licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona1) ode 

dne jejího uzavření. 

(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení 

spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele 

licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou 

nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je 

zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 

dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou 

dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se 

sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 

(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se zákazníkem uzavřel, aby 

prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. 

(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo 

výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je 

zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení 

ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí 

zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den 

přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od 

smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy 

nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. 

Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě 

zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních 

podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním 

předpisem. 

(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém 

bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti 

odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky 

vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny 

nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je 



účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo 

odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence. 

 V případě vzniku spotřebitelského sporu by bylo možné ještě vycházet z ustanovení § 580 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle kterého je neplatné 

právní ujednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní ujednání, které odporuje 

zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje; a z ustanovení § 4 až 5a zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, dle kterých se zakazuje užívání nekalé obchodní 

praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí, 

přičemž za nekalé obchodní praktiky je považováno klamavé konání, klamavé opomenutí a 

agresívní obchodní praktiky.  

Bez podrobných znalostí všech dokladů a souvisejících skutečností se ovšem nelze konkrétně 

vyjádřit, která z uvedených  

ustanovení zákonů je v daném případě možné aplikovat, již proto, že zákonem stanovenými 

subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou v případě společnosti 

zprostředkovávající aukce dodavatelů energií Česká obchodní inspekce (bližší informace k 

možnostem využití institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 

České obchodní inspekce lze najít na stránkách www.coi.cz v části "Pro spotřebitele") a v 

případě dodavatelů energií je to pak Energetický regulační úřad (bližší informace k 

možnostem využití institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 

Energetického regulačního úřadu lze najít na stránkách www.eru.cz). Oba tyto orgány jsou 

současně oprávněny ke kontrole dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik v 

daných oblastech. 

 

Co Vám tedy mohu pouze doporučit, je urychlené upozornění nového dodavatele energií na 

(pravděpodobnou) neplatnost uzavřených smluv, vyplývající z ustanovení § 580 odst. 1 

občanského zákoníku, neboť zplnomocnění k uzavření smluv bylo získáno za použití 

zakázaných nekalých obchodních praktik (konkretizovat) a současné informování stávajících 

dodavatelů, že s nimi uzavřené smlouvy považujete ze stejných důvodů za platné.  

Pokud ale nový dodavatel energií nebude ve spolupráci se společností pořádající onu aukci 

ochoten Vaši argumentaci uznat, budete se muset zrušení nových smluv domáhat 

občanskoprávní cestou. Zda se Vám podaří vzniklý spotřebitelský spor uzavřít mimosoudní 

cestou ovšem nelze odhadnout. 

 

Vzhledem k datu uzavření původní smlouvy na účast v aukci chci pak ještě upozornit na znění 

§ 1829 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého v případě smluv uzavřených distančním 

způsobem a mimo obchodní prostory prodávajícího (což by měl být Váš případ) platí, že 

nebyl-li spotřebitel prokazatelným způsobem (tedy na předaném formuláři smlouvy či v jeho 

předaných přílohách) poučen o právu na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů 

ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu 



odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy 

spotřebitel poučení obdržel. 

 

 

Jak na reklamaci obuvi 

Rád bych se informoval ohledně reklamace bot, které provozovatel odmítá vzít do 
reklamace a nebo vyplatit peníze. Nabízí pouze voucher ve stejné hodnotě, ale o jiné zboží 
zájem nemáme, resp jsme si nevybrali. Boty po 14 dnech začali výrazně praskat v oblasti 
podél podrážky a dle mého názoru je to neopravitelná závada. Prosím o radu, jaké jsou 
možnosti se s nimi slušně domluvit, případně co si od nich nechat napsat pro budoucí 
případný soudní spor (ČOI...). To, že mají od majitele nařízeno nevracet peníze neznamená, 
že se na zákazníka takhle vykašlou. Měli by přece boty vzít do 30ti denní reklamace a v 
případě, že tyto boty ve velikosti již nové nebudou, peníze vrátit, když nestojíme o zboží 
jiné.                                                                                                                                                     
 
 
Vážený pane, jestliže Vám prodávající odmítá přijmout spotřebitelskou reklamaci v souladu s 
požadavky § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění 
(které lze najít například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), tj. vystavit Vám písemné 
potvrzení o tom, kdy jste reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace požadujete, bude nezbytné podat podnět pro podezření na porušení uvedeného 
ustanovení zákona o ochraně spotřebitele České obchodní inspekci. To lze učinit například 
prostřednictvím formuláře e-podatelny na stránkách www.zakonyprolidi.cz.  
Pokud by prodávající Vaši reklamaci přece jen řádně přijal, je povinen ji dle ustanovení odst. 
3 uvedeného paragrafu vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
(nedohodne-li se s Vámi na delší lhůtě). Při vyřízení reklamace je Vám prodávající povinen 
vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a 
době jejího trvání (pokud byla oprava provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.  
 
Možnosti dalšího postupu by pak bylo možné konzultovat až v případě, kdy byste se 
způsobem oficiálního vyřízení reklamace nesouhlasil. 
 

 
 
Jak na opakovanou reklamaci závadného zboží 
 
Již po druhé reklamují na PC sestavě stejnou závadu.Vysoké teploty a výkonu procesoru na 
100%.v nečinnosti. Poprvé byla reklamace zamítnuta.(servis nenašel žádnou vadu.) Pro 
opakované komplikace jsem třetí den opět PC předal k reklamaci. V průběhu druhé 
reklamace jsem obdržel informací o mechanickém poškození grafické karty a to podle 
přiložených fotografií velmi značné. A že se tedy nejedná o záruční. ale pozáruční servis v 



hodnotě 16100.-kc bez DPH. Tento návrh ze strany prodejce jsem radikálně odmítl. Zboží si 
převzali v absolutně nepoškozeném stavu. Na to mám svědka a protokol. Po mé výhružné 
zprávě o předání ČOI. Jsem dostal nabídku bezplatné opravy,se kterou jsem souhlasil. 
Nedostalo se mi jasné odpovědi. zda výměna bude zahrnuta do reklamace. Můj dotaz je . 
Zda se v tomto případě prodlužuje třicetidenní lhůta na vyřízení reklamace. Z důvodu 
zastavení a čekání na můj souhlas. Zhruba dva dny. Jinou nabídku jsem nedostal. Nezbylo 
než souhlasit. Zákon v tomto případě hovoří o plné odpovědnosti prodejce . Na to prodejce 
také nereagoval. K produktu jsem zcela upřímně ztratil jakoukoliv důvěru. Jak pokračovat v 
případě opětovného zamítnutí reklamace a setrvání problémů.Je možnost odstoupení od 
smlouvy, případně výměna za nový kus.  

Vážený pane, k Vašim dotazům sděluji následující: 

a) Pokud by stávající výměna grafické karty neměla být zahrnuta do reklamačního řízení, pak 
by Vám dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 
platném znění (které lze najít například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), měl prodávající 
vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky. Jestliže tak prodávající neučinil, měla by být 
vada grafické karty řešena v rámci reklamačního řízení, což také znamená, že se Vám 
zákonná lhůta pro uplatnění práva z vady prodlužuje dle ustanovení § 1922 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o dobu, po kterou jste nemohl vadný 
předmět užívat, tj. o dobu reklamace. Reklamace pak musí být dle ustanovení § 19 odst. 3 
zákona o ochraně spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 
Protože zákonem stanovenou lhůtu k vyřízení reklamace nelze prodloužit jednostranným 
rozhodnutím prodávajícího, měl by Vás prodávající v případě, kdy by hodlal využít 
prodloužení lhůty například pro "neposkytnutí součinnosti" v souvislosti s původním 
návrhem placené opravy, o délce prodloužení v každém případě minimálně informovat, jinak 
by mu nárok na prodloužení lhůty nevznikl. 

b) Problematiku opakovaných vad řeší ustanovení § 2169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. Zde se uvádí, že právo na dodání nové věci nebo výměnu 
součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro 
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i 
právo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení zákona následně zpřesnily soudy výkladem, že 
za opakované vyskytnutí vady po opravě se považuje třetí vyskytnutí stejné vady po dvou 
předchozích opravách. Zda by toto ustanovení občanského zákoníku šlo využít v případě, kdy 
by se stejné problémy PC sestavy projevily i po výměně grafické karty, nelze v současnosti 
posoudit, neboť podstatnou roli bude hrát písemné vyjádření prodávajícího o způsobu 
vyřízení stávající reklamace. 

 
 
Jak stornovat smlouvu uzavřenou po telefonu? 
 
Dobrý den, můj tatínek uzavřel smlouvu po telefonu. Ověřili si údaje, které potvrdil a 
odsouhlasil něco, čemu přesně nerozuměl. Měl za to, že si jen jeho dodavatel ověřuje 
osobní údaje. Protože jsem si chtěla zjistit o co se jednalo, volala jsem zpětně na toto číslo, 



kde je pouze hlasová schránka, která je plná. Nelze dohledat kontakt a nevíme, s kým 
vlastně mluvil. Jak můžeme prosím odstoupit od takové smlouvy? Zákoná lhůta jsou dva 
týdny a nevíme jak postupovat. 
Telefonní číslo jsme si zjišťovali i na internetu a je označeno jako nebezpečné a že 
obvolávají lidi s nabídkou přechodu k jinému dodavateli. Telefonní číslo je 602686xxx.  
Poradíme nám prosím, jak dále postupovat? 
 
Vážená paní, v první fázi je třeba ověřit u současného dodavatele energií, zda nešlo z jeho 
strany o uzavření dodatku ke stávající smlouvě. Jestliže současný dodavatel uzavření dodatku 
nepotvrdí, bude třeba vyčkat zaslání doplňujících informací či písemného vyhotovení 
smlouvy, aby bylo zřejmé, s kým byla telefonicky smlouva uzavřena a vůči komu je tedy třeba 
uplatnit odstoupení od smlouvy. Pokud se jednalo o uzavření smlouvy na změnu dodavatele 
energií, lze následně využít k odstoupení od smlouvy ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (které lze najít například na stránkách 
www.zakonyprolidi.cz). Zde je uvedeno, že: 
 
(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení 
spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele 
licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou 
nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je 
zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 
dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou 
dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se 
sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 
 
 
Současně ještě upozorňuji, že pokud by se jednalo o firmu nabízející pouze zprostředkování 
přechodu k novému dodavateli energií (tedy o firmu, na kterou se ustanovení § 11a odst. 3 
energetického zákona nevztahují), a to například formou aukce, platí, stejně jako u jiných 
smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, ustanovení § 1829 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle kterého: "Nebyl-li 
spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v zákonem stanovené čtrnáctidenní lhůtě, 
může odstoupit od smlouvy do 1 roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. 
Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží 
čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel". Z uvedeného 
důvodu je třeba odstoupení uplatnit vždy co nejdříve po obdržení písemných informací o 
uzavření smlouvy. 
 
 

 
Reklamace neodpovídajícího zboží z e-shopu 
 
26. 9.2018 jsem objednala zboží ze slovenského úchopu www.vseprohriste.cz v hodnotě 
2600 Kč . Nejen, že bylo navýšeno poštovné o 200 kč až v průběhu platby přes plat bránu. 
Po dlouhém čekání cca 2 měsíce jsem zjistila , že Eshop objedná zboží z Číny. Dnes bylo 



dodáno a VŮBEC neodpovídá objednávce. Kontakt uvedeny nereaguje. Jen v průběhu doby 
byla zaslána informace o zásilce, že je na cestě.  
Můžete mi poradit, jak mám postupovat při požadavku vrácení platby a vůbec reklamace?  
Adresa na vrácení zboží v kontaktu není uvedena.  

Vážená paní, po prostudování Vámi uvedených internetových stránek není zřejmé, jak jste 
přišla k závěru, že nakupujete na slovenském e-shopu. Z obsahu kapitoly "Akonakupovať" je 
zřejmé, že použitý jazyk nemá se slovenštinou moc společného. Navíc skutečnost, že stránky 
neobsahují žádnou identifikaci prodávajícího ani jeho řádné obchodní podmínky, by měla být 
pro každého spotřebitele dostatečným varováním před jakýmkoli nákupem. 

Jestliže jste přesto s uvedeným e-shopem kupní smlouvu uzavřela, je nezbytné uplatnit 
reklamaci prostřednictvím kapitoly "Kontaktujte nás", tedy bez fyzického zaslání zboží, pouze 
na základě písemného odůvodnění reklamace a případně doložené fotodokumentace. 
Nepodaří-li se Vám reklamaci tímto způsobem vyřídit, můžete zkusit kontaktovat s žádostí o 
pomoc Evropské spotřebitelské centrum v Praze (e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu, telefon: 
296 366 155), neboť majitelem domény je dle dostupných zdrojů paní Sophie Krause, s 
adresou Michaelkirchstr. 28, 49152 BAD ESSEN, Německo. Zda se však v jejím případě jedná 
o skutečného prodávajícího, nelze v této fázi posoudit, proto také nelze odhadnout, zda 
máte nějakou naději na vyřízení reklamace. 
 

 
 
Reklamace závady u ojetého automobilu 
 
Měl bych dotaz ohledně reklamace ojetého vozu zakoupeného v autobazaru.  
Cca po týdnu od zakoupení se mi na automobilu projevila závada kontrolkou na palubní 
desce a snížením výkonu. Objednal jsem se do autorizovaného servisu, kde mi po jeho 
návštěvě byla vyčíslena oprava, kterou jsem předal na reklamační. Reklamace mi byla 
zamítnuta i přes to, že se dle mého názoru jedná o skrytou vadu, na kterou mám ze zákona 
nárok. S autem teď nemohu kvůli závadě jezdit. 
Chtěl bych se zeptat jestli mám ještě nějak dál ohledně reklamace postupovat, nebo to 
řešit soudně a zda mám vůbec nějaký nárok? 
 
Vážený pane, dle ustanovení § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (které lze najít například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), se odpovědnost 

za vady prodávajícího nevztahuje u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo 

opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Na základě odůvodnění zamítnutí 

reklamace prodávajícím je tedy nezbytné získat od autorizovaného servisu či soudního znalce 

vyjádření, že reklamovaná vada neodpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou mělo 

vozidlo při převzetí. V opačném případě jsou Vaše šance na získání kompenzace od 

prodávajícího minimální. 

 

 



Skrytá vada při nákupu automobilu – co teď? 
 
Dobrý den, mám dotaz. Před 8měsici jsme koupili od pána auto za 165000kc. Nyní se 
zjistila skrytá vada motoru - oprava minimální je 50000kc až 150000kc. Mohu auto ještě 
reklamovat nebo vrátit? Děkuji moc za odpověď. 
 
Vážená paní, obecně platí, že pokud nebyl předmět koupě předán prodávajícím kupujícímu v 
ujednaném množství, jakosti a provedení, a nejsou-li jakost a provedení ujednány, v jakosti a 
provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý, je věc dle ustanovení 
§ 2099 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (které lze najít například na 
stránkách www.zakonyprolidi.cz) vadná. Dle ustanovení § 2100 občanského zákoníku právo z 
vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, 
byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající 
způsobil porušením své povinnosti. Současně je ovšem třeba brát v úvahu rovněž ustanovení 
§ 2112 občanského zákoníku, dle kterého platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného 
odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z 
vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena 
bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však 
do 2 let po odevzdání věci. 
  
To tedy znamená, že reklamaci na skrytou vadu můžete u prodávajícího uplatnit, v případě 
sporu o oprávněnost reklamace či o způsob jejího řešení bude ovšem o Vašich nárocích 
muset rozhodnout soud, neboť pokud není věc zakoupena od podnikatelského subjektu, 
nevztahuje se na kupujícího vyšší míra ochrany vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, v platném znění, včetně možnosti využití institutu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. 
 

 
 
Lze vrátit zboží, které si nelze prohlídnout před zaplacením? 
 
Hledala sem na internetu odpověď na můj dotaz. Našla sem stránku na které radíte a 
chtěla bych doplnit informace. Prosím. V Praze je obchod do kterého jsem se chtěla 
podívat na křeslo. Volala jsem jim,  jestli tam mají vystavené to, které chci, viděla sem ho v 
katalogu. A pani mi řekla, že je bohužel ve skladu v Itálii. Ale že není problém, aby mi ho do 
měsíce dodali. Já sem se ptala jestli mám možnost nějakého vrácení, když to křeslo ani 
předem neuvidím. A pani mi řekla, že ne protože nejsou internetový obchod a tím pádem 
se na ně ,14 denní lhůta nevztahuje. 
Prosím Vás, jaké mám práva? Až na ten přístup je to kvalitní značka ( s dlouholetou tradicí) 
a mám o to křeslo zájem a zatím bych se nechtěla poohlédnout jinde. 
 
Vážená paní, prodávající má pravdu v tom, že zákonná čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od 
smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce platí pouze pro tzv. distanční prodej, tj. pro 
prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a pro prodej mimo obchodní 
prostory prodávajícího. Je-li kupní smlouva uzavřena v tzv. "kamenném" obchodě, zákon 



žádnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce nestanoví. To 
ovšem neznamená, že takovou lhůtu nemůže stanovit nad rámec zákona sám prodávající, 
vždy to ovšem bude pouze jeho "dobrá vůle". 
   
V této souvislosti chci ale upozornit na ustanovení § 2161 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (které lze najít například na stránkách 
www.zakonyprolidi.cz), kde jsou uvedeny požadavky na jakost při převzetí v případě, kdy 
byla kupní smlouva uzavřena dle vzorku nebo předlohy. Z uvedeného ustanovení zákona 
vyplývá, že věc je vadná, pokud při převzetí neodpovídá jakostí nebo provedením 
smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného 
vzorku nebo předlohy, což by byl Váš případ. To znamená, že pokud v objednávce 
jednoznačně uvedete, že dodané křeslo musí odpovídat jakostí a provedením údajům z 
katalogu (včetně například i barevného a materiálového provedení) a tyto podmínky by 
prodávajícím při dodávce křesla nebyly splněny, bylo by takové jednání prodávajícího možné 
považovat za podstatné porušení smlouvy, které by Vás dle ustanovení § 2106 odst. 1 
občanského zákoníku opravňovalo v rámci reklamačního řízení až k odstoupení od smlouvy 
ze zákona. 
 
Pro řešení případného následného spotřebitelského sporu bude ovšem vždy podstatné, jak 
přesně byla definována ve vztahu k informacím z katalogu Vaše objednávka, neboť čím 
přesněji a podrobněji budou v objednávce konkretizovány jednotlivé požadované parametry 
objednávaného křesla, tím menší prostor získá prodávající pro možnost dodávky jiného 
provedení či dokonce jiného výrobku. 
 

 
 
Jak postupovat při nedodání objednaných fotografií 
 
Mám problém s paní fotografkou. Před 10 a 8 měsíci nás fotila jednou na narozeniny 
dcerky a podruhé pořádala tematické focení v levandulích. Bohužel do dneška od ní 
nemám žádné hotové fotografie. Poslala mi jen náhledy ze kterých jsem si vybrala fotky, 
které jsem chtěla upravit a vytisknout a čísla těchto fotek jsem jí poslala. Čekala jsem asi 2 
měsíce  (byly letni prázdniny tak jsem brala ohled na to že tráví čas s dětmi). Pak jsem se jí 
ozvala ( email, sms, mesenger) a ona dlouho nereagovala a pak přišel čas různých výmluv - 
přes prázdniny nepracovala, rozbitý disk v pc, a sliby že fotky udělá. Minul Nový rok a 
pořád nic i přesto, že mi před vánocemi sama napsala že po svátcích se ozve a domluvíme 
se. Opět se neozvala a musela jsem se ozvat já a opět jen výmluvy a sliby. Takže do dneška 
nemám fotky z dubna a června loňského roku. Můžete mi, prosím, poradit co se s tím dá 
dělat? Nechci to hnát k soudu, na to nemám peníze, ale spíš jí jen napsat nějaký dopis ve 
kterém se můžu odvolat na nějaký paragraf. S paní fotografkou nemám žádnou smlouvu 
ani po mě nechtěla žádnou zálohu. Fotili jsme se u ní už víckrát a vždycky to bylo bez 
smlouvy a zálohy. 
 
 
Vážená paní, pro stanovení možností dalšího postupu bude podstatné, zda paní fotografka 
svou činnost vykonává na základě oficiálního živnostenského oprávnění, nebo zda se jedná 



pouze o jistou formu "občanské výpomoci". Zda se jedná o provozování oficiální živnosti si 
lze ověřit v živnostenském rejstříku vedeném na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, 
tj. na stránkách www.mpo.cz. 
 
V prvním případě doporučuji paní fotografku upozornit, že se dopustila nejen porušení § 15 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (které lze najít 
například na stránkách www.zakonyprolidi.cz), dle kterého platí, že není-li služba poskytnuta 
na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí 
objednávky, které musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za 
provedení služby a termín jejího plnění, ale s největší pravděpodobností lze její odkládání 
plnění zakázky považovat rovněž za používání zakázaných nekalých obchodních praktik, 
definovaných v § 4 až 5a zákona o ochraně spotřebitele. Pokud tedy Vaši zakázku nevyřídí ve 
Vámi stanoveném konečném termínu, budete se nucena obrátit s podnětem na porušení 
výše uvedených ustanovení zákona o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, což 
může vyústit až do uložení pokuty. Současně se v případě vzniku sporu ohledně podmínek 
uzavřené smlouvy můžete obrátit na Českou obchodní inspekci rovněž s žádostí o 
zprostředkování mimosoudního řešení vzniklého spotřebitelského  sporu. Bližší informace k 
možnostem využití institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 
České obchodní inspekce najdete na stránkách www.coi.cz v části "Pro spotřebitele". 
Ve druhém případě, tedy v případě, kdy paní fotografka vykonává činnost bez 
živnostenského oprávnění, je asi jedinou možností, jak ji přimět ke splnění zakázky, 
upozornění, že se budete nucena obrátit pro podezření na neoprávněné podnikání na 
příslušný živnostenský úřad. 
 

 

 


