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O B S A H :

29. Nař ízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo
obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2023

o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem
nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. i)
a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění zákona č. 374/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu
na odstoupení od smluv uzavřených distančním způ-
sobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele
a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení
od těchto smluv.

§ 2

Vzorové poučení o právu na odstoupení
od smlouvy a vzorový formulář
pro odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu na odstoupení od

smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo
obchodní prostory a vzorový formulář pro odstou-
pení od těchto smluv jsou uvedeny v příloze k to-
muto nařízení.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém
poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených
distančním způsobem nebo mimo obchodní prosto-
ry a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto
smluv, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/
/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, v platném znění.



Příloha k nařízení vlády č. 29/2023 Sb.
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