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Nákup na internete – Právo na odstúpenie od zmluvy  

Prípadová štúdia 

 
 

Michael je 23-ročný študent, ktorý žije v Grécku a nemá žiadne skúsenosti s nakupovaním na 

internete, keďže nikdy nepoužil internet na kúpu akéhokoľvek produktu. Chce kúpiť darček pre 

svojho brata, ktorého narodeniny sú o päť dní, nemá však čas na prieskum trhu, pretože v súčasnosti 

študuje na nadchádzajúce skúšky. Michael vyhľadal darček online a rozhodol sa ho takto aj kúpiť, 

aby ušetril čas a peniaze. V súčasnosti nie je zamestnaný; zameriava sa na štúdium a žije bez 

príspevku rodičov. Michael čelí spotrebiteľskému sporu s dodávateľom po prvýkrát. 

 

Opis prípadovej štúdie 

 

Michael sa rozhodol dať svojmu bratovi inteligentné hodinky, pretože sa mu naozaj páčia dômyselné 

prístroje. Po rýchlom online vyhľadávaní objavuje inteligentné hodinky s požadovanými 

technickými vlastnosťami za relatívne nízku cenu. 

Obsahujú najmä: 

• systém priamych platieb, 

• GPS, 

• SMS a texty, 

• prichádzajúce a odchádzajúce hovory s integrovaným mikrofónom a reproduktormi 

• monitorovanie fyzického stavu (krokomer, srdcový rytmus a kontrola fyzického stavu) 

 

Okamžite pokračoval v platbe kreditnou kartou bez toho, aby si prečítal časť so zmluvnými 

podmienkami, zverejnenú na webovej stránke internetového obchodu. Všimol si len to, že 

produkt bude doručený do 5 dní od objednávky, čo znamená, že ho bude mať včas k 

narodeninám svojho brata. 

 

Po dokončení nákupu si Michael uložil elektronický súbor transakcie a dostal tiež e-mail                         

s potvrdením o doručení produktu do 5 pracovných dní od vyplnenia adresy. Nasledujúci deň 

prešiel Michael kníhkupectvom, v ktorom našiel vzácne vydanie románu, ktorý jeho brat miloval. 

Bez váhania ho pre neho kúpil. Inteligentné hodinky, ktoré kúpil, mu teraz boli k ničomu a 

Michael chcel svoj nákup zrušiť tak, aby neutrpel finančnú škodu. 

 

Opis problému 

 

Keďže Michael predtým nečítal podmienky zrušenia objednávky a vrátenia platby, ktoré sú 

uvedené na stránke e-shopu, tak sa k tomu vrátil. Uvedené podmienky: 

 

„Vrátenie produktu je prijateľné iba v prípade chybných výrobkov. Náš e-shop je zodpovedný za 

výmenu produktu alebo za vrátenie peňazí. “ 
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Otázka 1 

Je Michael zodpovedný za akékoľvek chyby alebo opomenutia počas online nakupovania? 

 

Otázka 2 

Podľa vášho názoru, môže Michael odstúpiť od nákupu a žiadať vrátenie peňazí?   

 

Otázka 3 

Je podľa vás časť o zmluvných podmienkach nepochopiteľná? 

Po prečítaní sekcie zmluvných podmienok bol Michael veľmi sklamaný, keďže veril, že nemá 

právo požadovať vrátenie platby. Medzitým uplynulo päť dní a produkt mu bol doručený domov. 

V tom čase začal Michael prehľadávať internet, aby získal viac informácií. Počas svojho 

hľadania sa dočítal o práve na odstúpenie od zmluvy. Podrobnosti o tom, ako by s tým mohol 

postupovať, však boli nepresvedčivé a bol aj zmätený, ako by mohol vyriešiť tento problém. 

Po týždni ho jeho priatelia presvedčili, aby kontaktoval e-shop telefonicky a oznámil im, že si 

želá zmluvu zrušiť. Zástupca e-shopu tvrdil, že od začiatku nákupu uplynulo 14 dní, a tak 

Michael už nemôže zrušiť zmluvu a musí si produkt nechať. 

 

Otázka 4 

Bola informácia zástupcu o práve na odstúpenie od zmluvy správna? Michael opísal svoju 

nepríjemnú skúsenosť rodičom a po porade s nimi sa rozhodol poslať e-shopu jeho požiadavku 

písomne tak, aby dostal formálnu odpoveď. 

 

Cvičenie 5 

Predpokladajme, že ste Michael. Opíšte svoj problém v písomnej sťažnosti a sformulujte svoju 

požiadavku. 

 

Od: 

Pre: 

Dátum: 

Predmet: 

Opis problému: 

 

Požiadavky: 

 

S pozdravom,  

Michael nedostal na svoj list od internetovej spoločnosti žiadnu odpoveď. Inteligentné 

hodinky, za ktoré utratil značné množstvo peňazí, teda naďalej držal neporušené a uložené 
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v krabičke. 

Otázka 6 

Už ste niekedy čelili podobnému prípadu v minulosti? 

 

Otázka 7 

Ako ste to zvládli? 

 

Otázka 8 

Čo podľa vás môže Michael robiť odteraz? Kto by mohol obhajovať Michaela a jeho 

práva? 

 

Otázka 9 

Domnievate sa, že nakupovanie online so sebou nesie riziká? Ktoré z nich je podľa vášho 

názoru najvýznamnejšie? 

 

                                             PRÍRUČKA PRE ŠTUDENTOV 

 

Zmluva na diaľku je akákoľvek zmluva týkajúca sa tovaru alebo služieb uzatvorená medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom, v rámci organizovaného systému predaja na diaľku alebo 

poskytovania služieb prevádzkovaných dodávateľom, ktorý na účely zmluvy výhradne 

použije jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku, ako napríklad e-mail, a to od 

začiatku až do momentu uzavretia (vrátane) zmluvy. Online nakupovanie je typickým 

príkladom zmluvy na diaľku. 

Čo musí spotrebiteľ skontrolovať pri nakupovaní online 

Počas online nakupovania musia byť zákazníci opatrní pri výbere nákupu z elektronického 

obchodu,  pri objednávaní a počas finančných operácií. 

Prednostné  informácie 

Spotrebiteľovi pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy na diaľku musia byť včas poskytnuté 

nasledujúce informácie: 

• totožnosť dodávateľa a v prípade zmlúv, ktoré si vyžadujú platbu vopred, jeho 

adresa; 

•  hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb; 

•  cena tovaru alebo služieb vrátane všetkých daní; 

• náklady na používanie prostriedkov komunikácie na diaľku, 

• náklady na doručenie, kde je to vhodné; 

• zodpovednosť dodávateľa za chybné produkty 

• právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehota a postupy pre výkon tohto práva 

• spôsoby platby, dodania alebo plnenia; 

• kde je to prislúchajúce, minimálne trvanie zmluvy v prípade zmluvy                                       
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o poskytovaní služieb. 

V prípade, že dodávateľ nevyhovie všetkým vyššie uvedeným podmienkam, zmluva na 

diaľku môže byť vyhlásená za neplatnú. 

 

Upozornenie 

Ak je uzatvorená elektronická zmluva na diaľku s povinnosťou platby, obchodník má 

povinnosť informovať o tom spotrebiteľa jasne a zreteľným spôsobom, a to 

bezprostredne pred tým, ako spotrebiteľ zadá objednávku. 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy 

Pri uzatváraní zmlúv na diaľku má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez 

udania akýchkoľvek dôvodov do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia k nemu. 

Nižšie sú uvedené povinnosti pre oboch, spotrebiteľov aj dodávateľov. 

      Spotrebiteľ: 

• Včas informovať dodávateľa vyplnením formulára (poskytnutého dodávateľom) 

alebo v akejkoľvek inej písomnej forme jednoznačného vyhlásenia (napr. list, 

zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom). 

• Do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení zaslať tovar v pôvodnom stave 

späť dodávateľovi. 

• Uhradiť náklady na dopravu, pokiaľ nie je dodávateľom uvedené inak. 

      Dodávateľ: 

• Urobiť čokoľvek, čo je v jeho silách, aby spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo 

odstúpiť od zmluvy bez prekážok. 

• Bez zbytočného odkladu uhradiť spotrebiteľovi všetky náklady na dodanie 

a v žiadnom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy bol spotrebiteľom 

informovaný o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.                                               

Vrátenie platby sa môže oneskoriť, ak sa tovar nevráti včas. 

Spotrebiteľ si musí byť vedomý: 

Skutočnosť, že dodávateľ je povinný informovať spotrebiteľov o práve na odstúpenie od 

zmluvy zreteľne a bezprostredne pred dokončením predaja. Spotrebiteľ musí byť 

informovaný aj o tom, či je zaťažený nákladmi na dopravu, v opačnom prípade nie je 

povinný zaplatiť náklady na vrátenie výrobkov dodávateľovi. 

 

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na všetky predaje. Niektoré druhy výrobkov 

a služieb sú oslobodené. Sú to tieto: 

• Zmluvy na dokončené služby. 

• Letenky a lístky na vlak, lístky na koncert, rezervácie hotelov, prenájom 

automobilov a rezervácie reštaurácií na určité dátumy. 

• Výrobky s krátkym dátumom expirácie. 
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• Výrobky na mieru. 

• Zapečatené PC, zvukové a obrazové produkty, ako sú DVD, ktoré boli otvorené po 

doručení. 

• Stiahnutý digitálny obsah v prípade, že spotrebiteľ bol informovaný o výnimke z 

odstúpenia pred začatím sťahovania. 

• Výrobky kúpené súkromným predajcom a nie podnikom. 

• Zmluvy, počas ktorých bola uskutočnená návšteva dodávateľa s cieľom 

nevyhnutnej opravy alebo boli na výrobkoch vykonané údržbárske práce. 

• Dodávanie novín, informačných letákov a iných produktov súvisiacich 

s predplatným. 

 

Dodávateľ musí informovať spotrebiteľa, ak nakupovaný produkt patrí do hore uvedenej 

kategórie. 

 

Legislatíva  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ z 25.októbra 2011  o právach 

spotrebiteľa, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica Rady 93/13/EEC a Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 1999/44 / EC a ktorou sa ruší Smernica Rady 85/577 / EEC  a Smernica 97/7 / 

EC Európskeho parlamentu a Rady, Text s významom pre EEA (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083) 

 

 

POZNÁMKY PRE UČITEĽA 

 

Cieľom je vytvoriť vzájomnú dôveru medzi učiteľom a študentmi,  podporovať slobodu 

prejavu a konštruktívny dialóg, zvýšiť povedomie o právach spotrebiteľov, rozvíjať 

schopnosti vyjadrovania, zhromažďovať hodnotné informácie a vytvárať účinné 

argumenty. 

1.    Rozdajte prípadovú štúdiu a príručku pre študentov.  

2.    Ponechajte primeraný čas, aby si účastníci mohli prečítať úvod k prípadovej štúdii. 

3.    Začnite konverzáciu o tom, aký druh zručností chcú a očakávajú rozvíjať. 

  4.     Učiteľ môže  nechať žiakov odpovedať na príslušné otázky. 

          

Navrhované odpovede: 

1. Michael mal stráviť čas podrobným prečítaním zmluvných podmienok pred pokračovaním  

      v nákupe. Navyše mal uskutočniť aj prieskum trhu. 

2. Bezdôvodné odstúpenie od zmluvy možno oznámiť do 14 kalendárnych dní a môžu byť 

vrátené obe položky, cena za nákup aj náklady na doručovaciu  službu. Odpočítavanie na 

uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa začína doručením zásielky. 

Michael by mohol byť zaťažený nákladmi na vrátenie produktu, ak by bol informovaný 

dodávateľom pred uzavretím zmluvy.                                                         

3. Áno. Obchodník v zmluve na diaľku musí jasne informovať spotrebiteľa o práve 
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a podmienkach na bezdôvodné odstúpenie od zmluvy, do 14 kalendárnych dní. 

4. Nie. Odpočítavanie 14 dní začína dňom doručenia balíka a nie dňom nákupu. Obchodník to 

nemá právo žiadať inak. 

5. Cieľom prípadovej štúdie je naučiť účastníkov, ako správne napísať správu alebo reklamáciu. 

Je dôležité, aby študenti zvládli napísať text, v ktorom jasne a zreteľne popisujú svoje 

požiadavky. 

6. Voľne diskutujte o súvisiacich skúsenostiach a názoroch. Podporujte účasť a dôveru medzi 

učiteľom  a študentmi.  

7. Mal by sa spojiť so spotrebiteľskou organizáciou, aby dostal vhodnú inštruktáž a usmernenie, 

aby v prípade potreby  spotrebiteľská organizácia  pomohla riešiť spor s obchodníkom. 

8. Voľná diskusia - vyjadrovanie názorov s cieľom podporiť kritické myslenie a účinné  

kladenie otázok. 
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