
NÁLEŽITOSTI VRACENÉHO ZBOŽÍ

  Nemusí mít původní obal.

  Nemusí být předložen originální doklad o koupi.

  Musí být přijato v jakékoliv provozovně prodávajícího.

Jak na reklamace 
a vratky pro e-shopy

Zákazník koupí zboží na e-shopu

Zákazník koupí zboží na e-shopu

Pokus o doručení

Pokus o doručení

Kupující zboží nepřevezme

Kupující zboží nepřevezme

Kupující zboží převezme

Kupující zboží převezme

Spotřebitel není poučen (ve VOP)

Uplatnění vad ze zákonaSmluvní záruka

Reklamace (zboží má vady)

Zboží bylo placeno předem

Spotřebitel je poučen (ve VOP)

Zboží bylo na dobírku

Odstoupení od smlouvy 
(zboží nemá vady)

Odstoupení od smlouvy 
(zboží nemá vady)

Reklamace
(zboží má vady)

Detailní popis procesu, rady a příklady z praxe

TIP

K zásadám zpracování osobních údajů  
a e-mailingu si můžete zdarma stáhnout náš e-book:  
https://www.legitas.cz/l/prosinec-v-legitas-e-mailing/

TIP

Nebývá efektivní a praktické. 
Vyplatí se v případech, kde se 

jedná o větší % v objemu obratu.

NEZBYTNÁ DOKUMENTACE

 VOP: Všeobecné obchodní podmínky

 ZPOÚ: Zásadu zpracování osobních údajů

 RŘ: Reklamační řád

  Formulář pro odstoupení od smlouvy (https://www.coi.cz/
faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/) je 
povinnou náležitostí každého e-shopu – pokud chybí, může 
ČOI udělit pokutu. Spotřebitel jej může, ale nemusí využít.

  DOBROVOLNÉ prohlášení 
prodávajícího nebo výrobce 
(zpravidla delší než 24 měsíců)

  Pokud je uplatněna smluvní 
záruka, použije se proces 
reklamace obdobně jako 
u uplatnění práv z vad.

V této krátké lhůtě nestačí pouze 
potvrdit přijetí reklamace, ale je 

potřeba sdělit, jakým způsobem bude 
reklamace vyřízena. Způsob může volit 

spotřebitel. Rozhodující je v této fázi 
určit, zda je vada zjevná nebo bude 

potřeba posouzení výrobce a dále, zda 
je vada podstatná nebo nepodstatná.

Nárok e-shopu na úhradu skladného, případně 
prodej nevyzvednutého zboží vzniká POUZE 

v případě, že spotřebitel byl o této možnosti poučen 
v Reklamačním řádu nebo VOP. Pokud Spotřebitel 
nebyl poučen o možnosti účtování skladného nebo 

prodeje nevyzvednutého zboží, pak běží obecná 
tříletá promlčecí lhůta a následně je možné zboží 

nabídnout k dalšímu prodeji.

Zboží musí být opravdu na míru a podle preference 
zákazníka. Výběr z variant nebo vzorníků se 
nepovažuje za zboží upravené tzv. na míru.

PŘÍKLAD: Prodej obojků pro pejsky. Pokud si 
spotřebitel vybere z 10 vzorů, které je možno 
na obojek vyšít (třeba hvězdičky) nebude se 

pravděpodobně jednat o zboží na míru. Pokud si ale 
nechá na obojek vyšít jméno svého psa, pak už se 

pravděpodobně o zboží na míru jednat bude.

Kupující (spotřebitel) zboží nepřevezme, ale 
současně neučiní jiný úkon, který by se za 

odstoupení od smlouvy dalo považovat

PŘÍKLAD: ani nepošle e-mail, kde 
spotřebitel uvede, že hodlá zboží 
vrátit. Zboží je uloženo u přepravce 
a následně marně vráceno zpět do 
e-shopu. E-shop v takovém případě 
hradí cestu směrem ke spotřebiteli, 
cestu zpět do e-shopu a případně 
cenu dobírky.

Spotřebitel nebyl ze strany e-shopu 
upozorněn na skutečnost, že 

mohou být účtovány poplatky 
(náhrada škody) pro případ, že 

zboží nevyzvedne, ale ani neučiní 
úkon odstoupení od smlouvy

E-shop nese veškeré 
náklady a nemá právo po 
spotřebiteli nic vymáhat

O možnosti účtování poplatku 
za uskladnění zboží a možnosti 
započtené oproti kupní ceně, 

ideálně včetně určení výše 
takových nákladů

E-shop může provést zápočet 
vzniklé škody. Tj. Spotřebiteli vrátí 

kupní cenu zpravidla sníženou 
o náklady na skladování a dopravu 

zpět do e-shopu.

Neprodleně, nejpozději do 3 dnů 
od přijetí reklamace:

Do 30 dnů od přijetí reklamace

oprava, odstranění vady / přiměřená 
sleva z kupní ceny / nové zboží / 

odstoupení od smlouvy

E-shop může po spotřebiteli 
vymáhat náhradu škody (typicky 

náklady na dopravu zpět od 
přepravce do e-shopu).

Proces reklamace

  Datum přijetí reklamace, požadovaný způsob 
vyřízení reklamace

  Pokud spotřebitel nezvolil způsob vyřízení 
reklamace – výzva spotřebiteli, aby způsob zvolil 
(volbu smí provést jen jednou)

  Pokud je vada zřejmá, zpravidla lze rozhodnout 
o reklamaci do 3 dnů od okamžiku přijetí 
reklamace

  Pokud vada není zřejmá, je nutné posouzení ze 
strany výrobce/servisu. To je vždy na náklady 
prodávajícího nebo výrobce (i tak nesmí proces 
reklamace trvat déle než 30 dnů)

  Vada je podstatná: oprava, odstranění vady 
/ přiměřená sleva z kupní ceny / nové zboží / 
odstoupení od smlouvy

  Vada je nepodstatná: oprava, odstranění vady / 
přiměřená sleva z kupní ceny

Spotřebitel si může zvolit způsob vyřešení 
reklamace pouze jednou a jeho požadavek 
musí být přiměřený.

PŘÍKLAD: Co to ale znamená prakticky? Toto 
rozlišení bývá ošemetné a v různých případech 
může být stejná vada pro různé spotřebitele 
podstatná nebo nepodstatná. Teorie praví, že vada 
je podstatná tehdy, pokud by si kupující takové 
zboží nikdy nekoupil, pokud by o takové vadě 
předem věděl. Může to být velikost šatů S, pokud 
si spotřebitelka objednala velikost L. Pokud je na 
šatech chybějící knoflík, pak se bude zpravidla 
jednat o vady nepodstatnou a spotřebitelka bude 
mít nárok na přišití knoflíku nebo slevu. Co když se 
ale bude jednat o šaty svatební? Tady by i chybějící 
knoflík mohl být posouzen jako vada podstatná.

Neprodlené potvrzení přijetí 
reklamace

Následující den začíná běžet lhůta 
30 dnů pro vyřízení reklamace, 

pokud se se spotřebitelem e-shop 
nedohodne na době delší

Reklamace není oprávněná
zamítnutí reklamace

Zboží je upraveno podle přání 
zákazníka (na míru)

Zboží se rychle zkazí

Zboží je hygienicky balené

Zboží je opotřebeno

Opakovaná výzva spotřebiteli 
k vyzvednutí zboží

Zboží patří mezi noviny, 
časopisy a jiná periodika

Spotřebitel vrátí zboží  
a současně odstoupí od smlouvy

Spotřebitel byl předem informován o tom, 
že náklady na vrácení zboží nese sám

Spotřebitel nebyl předem informován o tom, 
že náklady na vrácení zboží nese sám

Zboží vylučuje běžnou 
poštovní přepravu

E-shop nabízí vrácení na 
své náklady jako benefit

Spotřebitel nejprve odstoupí od 
smlouvy, zboží vrací později

Výzva spotřebiteli k vyzvednutí 
zboží (spotřebitel nemá 
právo žádat proplacení 

nejnutnějších nákladů na 
zaslání reklamovaného zboží 

k prodávajícímu.)

Od kupní smlouvy nelze odstoupit

Sdělení spotřebiteli 
o zamítnutí reklamace 

a řádné odůvodnění 
zamítnutí reklamace

Spotřebitel má právo žádat 
proplacení nejnutnějších nákladů 
na zaslání reklamovaného zboží 

k prodávajícímu.

Zjištění, o jaký typ 
vady se jedná

Řešení reklamace

Reklamace je  
oprávněná

Výzva spotřebiteli  
k vyzvednutí zboží

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Délka lhůty je 6 měsíců od data zakoupení zboží 
(pokud se vada vyskytne ve lhůtě 6 měsíců, pak 
je na zboží pohlíženo, jako by vada byla na zboží 
od počátku), nebo 24 měsíců od data zakoupení 
zboží (spotřební zboží).

  Lhůta běží od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

  Když konec lhůty nastane o víkendu nebo ve 
svátek, jako poslední její den je brán nejbližší 
následující pracovní den.

Ve lhůtě 14 dnů může spotřebitel od smlouvy 
odstoupit. Nemusí stihnout zboží vrátit.

LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Pokud byl spotřebitel poučen o právu na 
odstoupení od smlouvy, je lhůta 14 dnů nebo 
delší, pokud ji e-shop nabízí. V případě, že 
spotřebitel poučen nebyl, je lhůta 1 rok a 14 dnů.

  Lhůta běží od doručení zboží (poslední balík). 
POZOR! Spotřebitel může odstoupit od smlouvy 
i před doručením zboží.

  Když konec lhůty nastane o víkendu nebo ve 
svátek, jako poslední její den je brán nejbližší 
následující pracovní den. Oznámení o odstoupení 
od kupní smlouvy musí e-shopu doputovat 
nejpozději v poslední den lhůty. Nestačí jej 
v tento den odeslat.

30 dnů je maximální délka reklamačního procesu, 
pokud není se spotřebitelem dohodnuta lhůta delší

  Vada je zřejmá: zpravidla lze 
rozhodnout o reklamaci do 
3 dnů od okamžiku přijetí 
reklamace

  Vada není zřejmá: nutné 
posouzení výrobce/servisu

TIP

Adresy pro uplatnění reklamace vždy 
zřetelně uvádíme v reklamačním 
řádu nebo VOP.

TIP

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Provozovna, kamenné prodejny, pobočky

  Sídlo podnikatele

Potvrzení o přijetí reklamace 
a rozhodnutí o způsobu vyřízení, 

dle volby spotřebitele a dle 
charakteru vady

Ukončený reklamační proces

Zaslání zboží spotřebiteli

Spotřebitel zboží nepřevezme

Spotřebitel zboží převezme

Celkový přehled

Detail

PŘÍKLAD: řezané květiny, ovoce

PŘÍKLAD: spodní prádlo, intimní 
kosmetika (tam, kde je vyloučen další 
prodej spotřebitelům z hygienických 
dlůvodů). Pokud spotřebitel vyzkouší 
parfém, stříkne vůni, pak nebude mít 

na odstoupení nárok.

Spotřebitel může tvrdit, že mu zboží v tomto 
opotřebeném stavu bylo již doručeno. Mohou 

pomoci kamerové systémy na balící lince. Tady 
pozor na práva zaměstnanců a GDPR.

Od kupní smlouvy nelze odstoupit

Od kupní smlouvy nelze odstoupit

E-shop musí prokázat, že zboží 
„znehodnotil“ spotřebitel.

Od kupní smlouvy nelze odstoupit

Jde o digitální obsah

Zboží nemá původní obal

TIP

Pokud není spotřebitel poučen, pak 
mu právo na odstoupení od smlouvy 

náleží. Doporučujeme poučení zařadit 
nejen do VOP, ale i do posledního kroku  

objednávky digitálního obsahu.

TIP

Pokud máte zboží, kde vám záleží na tom, aby bylo 
zboží vraceno v původním obalu bývá praktické 
upozornit spotřebitele na skutečnost, že v tomto 
případě budete požadovat úhradu ceny, o kterou 

se hodnota zboží sníží v důsledku absence 
originálního obalu. Buď přímo u výrobku, nebo 

alespoň obecně ve vašich VOP.

Od kupní smlouvy nelze odstoupit

Zboží nemusí být vráceno v původním 
obalu. Nedodáním původního obalu nesmí 

být snížena původní hodnota zboží.

Spotřebitel musí být informován 
o tom, že v důsledku jeho prohlídky 

zboží došlo k jeho opotřebení. Hodnota 
opotřebení – míra, o kterou se snížila 
hodnota zboží, musí být spotřebiteli 

vyčíslena a řádně odůvodněna.

Spotřebiteli běží lhůta 14 dnů pro 
vrácení zboží od okamžiku, kdy od 

smlouvy odstoupil

Náklady na vrácení 
zboží nese spotřebitel

Náklady na vrácení 
zboží nese e-shop

Náklady na vrácení 
zboží nese e-shop

E-shop je povinen takové 
zboží vyzvednout na 

vlastní náklady

PŘÍKLAD: Spotřebitel použije 
formulář pro odstoupení od smlouvy 
přiložený v objednávce, který vyplní 

a odešle spolu se zbožím zpět. To 
vše stihne ve lhůtě 14 dnů od data 

doručení zboží. PŘÍKLAD: Spotřebitel teoreticky může 
nejprve odstoupit od smlouvy (14. den po 
doručení zboží) a zboží vrátit až za dalších 

14 dnů. Zboží se tak v tomto případě zpátky 
do e-shopu může dostat za 28 dnů.

PŘÍKLAD: „Zboží se vám 
nelíbí? U nás jej můžete 
do 14 dnů vrátit a poštu 

platíme my!“

advokátní kancelář

http://www.legitas.cz
https://www.legitas.cz/l/prosinec-v-legitas-e-mailing/
https://www.coi.cz/faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/
https://www.coi.cz/faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/

