Nepﬁípustná ustanovení
spotﬁebitelsk˘ch
smluv

Pan Kopic zakoupil v autobazaru dva roky star˘ automobil.
Po nûkolika dnech se mu auto nepodaﬁilo nastartovat. Pﬁivolan˘
opraváﬁ na‰el problém ve startéru, kter˘ byl zﬁejmû jiÏ
v okamÏiku prodeje vadn˘. ProtoÏe bazar na tuto vadu
neupozornil, rozhodl se pan Kopic vÛz reklamovat.
Bazar reklamaci odmítl s odvoláním na ustanovení spotﬁebitelské
smlouvy, ve kterém bylo uvedeno, Ïe na prodan˘ vÛz se
nevztahuje odpovûdnost za vady. Ne‰Èastn˘ spotﬁebitel se obrátil
na poradnu SOS s dotazem, zda se mÛÏe bránit, kdyÏ smlouvu se
zmínûn˘m ustanovením podepsal.

§ 55–56 obãanského zákoníku umoÏÀuje spotﬁebiteli
dovolat se neplatnosti smluvních ustanovení
spotﬁebitelsk˘ch smluv, která znamenají k újmû spotﬁebitele
znaãnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Co je spotﬁebitelská
smlouva
Spotﬁebitelská smlouva je napﬁ. smlouva kupní ãi smlouva o dílo, pokud smluvními stranami jsou na jedné stranû
spotﬁebitel a na stranû druhé dodavatel. Spotﬁebitelem je
podle obãanského zákoníku osoba, která pﬁi uzavírání
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské ãinnosti. Dodavatel naopak v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské ãinnosti pﬁi uzavírání smlouvy jedná (otázku spotﬁebitelsk˘ch smluv upravuje § 55–56 obãanského zákoníku.).
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TIP: Jednoduchou pomÛckou, jak zjistit, zda jste pﬁi uzavírání smlouvy byli v roli spotﬁebitele, je otázka, jestli jste
doklady o uzavﬁení smlouvy zahrnuli do svého úãetnictví
v rámci podnikání.

Trvejte na sv˘ch právech

Spotﬁebitelské smlouvy nesmûjí obsahovat zejména
smluvní ujednání, která:
■ vyluãují nebo omezují odpovûdnost dodavatele za jednání
ãi opomenutí, kter˘m byla spotﬁebiteli zpÛsobena smrt ãi
újma na zdraví (napﬁ. pﬁi provozu dopravních prostﬁedkÛ),
■ vyluãují nebo omezují práva spotﬁebitele pﬁi uplatnûní
odpovûdnosti za vady ãi odpovûdnosti za ‰kodu (napﬁ.
zkrácená záruãní doba, vylouãení moÏnosti odstoupení od
smlouvy pﬁi v˘skytu neodstranitelné vady),
■ opravÀují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního
ãi zákonného dÛvodu a spotﬁebitele nikoliv,
■ opravÀují dodavatele, aby bez dÛvodÛ hodn˘ch zvlá‰tního
zﬁetele vypovûdûl smlouvu na dobu neurãitou bez
pﬁimûﬁené v˘povûdní doby,
■ zavazují spotﬁebitele k plnûní podmínek, s nimiÏ se nemûl
moÏnost seznámit pﬁed uzavﬁením smlouvy,
■ opravÀují dodavatele ke zv˘‰ení ceny zboÏí ãi sluÏeb
(napﬁ. pﬁi smlouvû o dílo), aniÏ by spotﬁebitel byl oprávnûn
od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v dobû uzavﬁení
smlouvy pﬁi splnûní podstatnû pﬁekroãena,
■ dovolují dodavateli pﬁevést práva a povinnosti ze smlouvy
bez souhlasu spotﬁebitele, dojde-li pﬁevodem ke zhor‰ení
dobytnosti nebo zaji‰tûní pohledávky spotﬁebitele.
Úpln˘ pﬁehled najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách.

Jak správnû postupovat
■ Pﬁed podpisem smlouvy si peãlivû pﬁeãtete, zda nûkterá
její ustanovení neomezují va‰e práva.
■ Ustanovení, která se odchylují od zákona v neprospûch
spotﬁebitele ãi obsahují ujednání, která znamenají
znaãnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran,
jsou tzv. relativnû neplatná, této neplatnosti se v‰ak
musí spotﬁebitel DOVOLAT.
■ ObraÈte se na dodavatele nejlépe doporuãen˘m
dopisem s dodejkou. V tomto dopisu v˘slovnû ocitujte
nepﬁípustná ustanovení a uveìte, Ïe se dovoláváte
jejich neplatnosti.
■ Neplatná ustanovení smlouvy není moÏné soudnû
vymáhat. Pokud se v‰ak jejich neplatnosti nedovoláte,
mÛÏe se dodavatel jejich plnûní domáhat soudní
cestou. V takovém pﬁípadû namítejte neplatnost co
nejdﬁíve i v prÛbûhu soudního ﬁízení.
TIP: Mohli byste se setkat s tím, Ïe soud na základû Ïaloby dodavatele vydá tzv. platební rozkaz. Co nejdﬁíve,
nejpozdûji v‰ak do 15 dní od doruãení, proti nûmu podejte tzv. odpor. V následném soudním ﬁízení pak namítejte neplatnost nepﬁípustn˘ch smluvních ustanovení.

Cena
uvedená ve smlouvû
Ustanovení zákona o nepﬁimûﬁen˘ch smluvních ujednáních se nevztahují na ujednání, která vymezují pﬁedmût
a cenu plnûní smlouvy. U tûchto ujednání proto neplatnost
z dÛvodu nepﬁípustnosti namítat nemÛÏete.
TIP: Cena spotﬁebního zboÏí a sluÏeb je ve velké vût‰inû smluvní. Její v˘hodnost proto peãlivû zvaÏte P¤ED
uzavﬁením smlouvy.
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kompletní informace k tématu naleznete na

www.spotrebitele.info/smlouvy
nebo v poradnách SOS po celé âR

Máte konkrétní spotﬁebitelsk˘ dotaz k tomuto tématu?
Volejte poradenskou linku (8 Kã/min):

900 08 08 08
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ
■ OchraÀujeme práva spotﬁebitelÛ v oblastech,
kde síly jednotlivce nestaãí.
■ VyuÏíváme k tomu poradenství, spotﬁebitelské
vzdûlávání, spolupráci s médii a dal‰í formy
zviditelÀování aktuálních spotﬁebitelsk˘ch
problémÛ na ãeském, ale i evropském trhu.
■ Uvítáme vás v na‰ich ﬁadách.
StaÀte se na‰imi ãleny.

Anketa o ceny
Uzavﬁeli jste nûkdy smlouvu a zjistili, Ïe jste
ve v˘raznû hor‰ím postavení neÏ protistrana?
Omezil vá‰ smluvní partner va‰e zákonná práva?
Po‰lete nám kopii a získáte ‰anci vyhrát drobnûj‰í ceny
a navíc v závûreãném roãním losování i hodnotné dárky.

•
Nepﬁimûﬁené
smluvní
podmínky

KaÏd˘ 3. mûsíc tak mÛÏete vyhrát:
1x roãní pﬁedplatné ãasopisu TEST
2x roãní pﬁedplatné ãasopisu ·tít spotﬁebitele
3x CD Spotﬁebitel v úzk˘ch

www.spotrebitele.info

V‰echny do‰lé reakce budou navíc slosovány
o hodnotné ceny:
1. cena – digitální fotoaparát
2. cena – mobilní telefon
3. cena – rychlovarná konvice

Obãanské sdruÏení spotﬁebitelÛ TEST
■ Testujeme v˘robky a v ãasopise TEST radíme,
co koupit a ãemu se vyhnout. Varujeme pﬁed
nebezpeãn˘mi a zdravotnû závadn˘mi v˘robky.

V˘bûr znaãek v˘robkÛ bude probíhat na základû
v˘sledkÛ testování publikovan˘ch v ãasopise TEST.

Podklady nám zasílejte do 31. 12. 2006 na adresu:
SOS, Rytíﬁská 10, 110 00 Praha 1.
NezapomeÀte uvést své jméno a adresu.

■ Podáváme spotﬁebitelÛm pomocnou ruku
ve v‰ech spotﬁebitelsk˘ch oblastech,
upozorÀujeme, na co si dávat pozor pﬁi
reklamacích, informujeme o nov˘ch zákonech,
varujeme pﬁed nekal˘mi praktikami
prodávajících.

■ Domníváte se, Ïe vámi uzavﬁená
smlouva dává více práv
dodavateli neÏ vám?
■ Omezil ve smlouvû dodavatel
va‰e zákonná práva?
■ Víte, jak se nepﬁimûﬁen˘m
ustanovením ve smlouvû bránit?

www.dtest.cz
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Trvejte na sv˘ch právech
Obdobná práva máte v celé EU

