Distanční smlouvy a ochrana práv spotřebitelů
Distanční smlouva je každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na
dálku. Při uzavření smluv nejsou strany v osobním a bezprostředním kontaktu. Může
se jednat o jakékoli typy smluv, přičemž těmi nejčastějšími jsou kupní smlouvy.
Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména takové jako jsou např. telefon,
internet, neadresovaný tisk, adresovaný tisk, katalog , teleshopping.
Pravidla pro smlouvy uzavírané spotřebitelem na dálku se v souvislosti s účinností
nového občanského zákoníku příliš nemění, zpřesňují se detaily a v některých
situacích je spotřebitel více chráněn – např. zvýšená informační povinnost
podnikatele nebo okolnosti odstoupení od smlouvy. Právní úprava distančních smluv
je obsažena v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Prostředkem ochrany spotřebitele u těchto druhů spotřebitelských smluv je
především povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy jej informovat o
podstatných okolnostech smlouvy, např.:
- povinnost zaplatit zálohu, je-li požadována
- náklady na prostředky komunikace na dálku
- podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
Pokud se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, má podnikatel povinnost sdělit
na začátku hovoru základní údaje o své osobě a účelu hovoru.
Zákon nespojuje nesplnění informační povinnosti s neplatností smluv. Primárně platí,
že v případě nesrozumitelností nebo neurčitosti se obsah smlouvy vyloží výkladem
pro spotřebitele nejpříznivějším.
V případě uzavření smluv distančním způsobem má spotřebitel zvýšenou ochranu i v
podobě práva odstoupit od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve
lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud jde o kupní smlouvu). Pro dodržení lhůty
postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na
kteroukoli jeho provozovnu (nikoli doručeno). Spotřebitel nemusí uvádět důvod pro
který odstupuje od smlouvy.
Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může odstoupit ve
lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů. Jestliže je dodatečně tato povinnost splněna,
počíná ode dne tohoto dodatečného poučení běžet nová čtrnáctidenní lhůta.
Od všech distančních smluv odstoupit nelze, tyto uvádí občanský zákoník v § 1837.
Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli nejen kupní cenu, ale také náklady
vynaložené spotřebitelem na dodání zboží směrem ke spotřebiteli, ovšem ve výši
nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí.

