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POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího 
po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba 
převzala poslední část služby v případě dodání několika druhů nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel 
nebo spotřebitelem určená třetí osoba převzala první část služby v případě pravidelné opakované služby. 
V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. 
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat 
prodávajícího AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Ježkova 757/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, e-mail: 
legalshop@abpartners.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený 
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. 
 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před 
uplynutím příslušné lhůty. 
 
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které 
od spotřebitele obdržel.  
 
Pokud uživatel objednává služby jako spotřebitel a poskytne výslovný souhlas se započetím poskytování služby 
před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy (zejména pokynem k započetí prací), 
bere na vědomí, že tím ztrácí právo odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě, je-li služba splněna. Není-li služba 
splněna v uvedené lhůtě, má právo odstoupit od smlouvy, ale uhradí poskytovateli poměrnou část za plnění již 
poskytnuté (rozsah již provedených prací). 
 
Neposkytne-li uživatel, který objednává služby jako spotřebitel, výslovný souhlas se započetím poskytování 
služby před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má právo ve čtrnáctidenní lhůtě 
od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení od smlouvy uživatel poskytovatele 
informuje, může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Veškeré přijaté peněžní prostředky 
poskytovatel uživateli vrátí do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým je přijal, 
nebo způsobem, jaký bude uživatel požadovat. 
 
 
  


