
Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o dílo: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo 

Adresát (Projektant): ENERGY EFFICIENT BUILDING s.r.o. 

se sídlem: . Hnátnice 308, 56101 Hnátnice 

e-mail: ... 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o dílo ze dne ...  

Vaše jméno a příjmení: ... 

Vaše adresa: ... 

Datum: ... 

Váš podpis: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o dílo, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva 
odstoupit od Smlouvy o dílo před uplynutím příslušné lhůty. 

 
b) Pokud   odstoupíte   od   Smlouvy o dílo,   vrátíme   Vám   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději do   14   dnů   
ode   dne,   kdy   nám   došlo   Vaše   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   všechny   platby, které   jsme   od   Vás   
obdrželi. Pro   vrácení   plateb   použijeme   stejný platební   prostředek,   který   jste   použil(a)   pro   provedení   
počáteční   transakce,   pokud jste   výslovně   neurčil(a)   jinak.   V   žádném   případě   Vám   tím   nevzniknou   další   
náklady. Uvedené se nepoužije, pokud učiníte a podepíšete žádost podle § 1823 občanského zákoníku, která je 
uvedena níže. 
 
c) Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku), že nebudete mít 
právo odstoupit od Smlouvy o dílo (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo 
již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dílo a přitom Projektant (nejpozději v den předcházející odeslání 
oznámení o odstoupení) započal s plněním.  
 
d) Odstoupí-li Zájemce od Smlouvy o dílo, pak jelikož jejím předmětem je poskytování služeb a Projektant s 
plněním na základě výslovné žádosti Zájemce začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dílo, Zájemce 
uhradí Projektantovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li 
sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zájemce Projektantovi poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě 
poskytovaného plnění. 
 
e) Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení 
zákonných práv spotřebitelů ze strany Projektanta) na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně na obecní 
živnostenský úřad Projektanta. V tomto směru Projektant odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, v platném znění. 
 
f) Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ze Smlouvy o dílo, pokud je v 
postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. 
Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Projektantem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní 
inspekci, nebude-li využito řešení prostřednictvím příslušného soudu. 

 

V _________________, dne ___________   

 

________________________                            ___________________ 

Projektant                          Zájemce 


