
  

Elektronický obchod (eshop, internetový obchod nebo online 
obchod). E-shop je speciální webová aplikace ke 

zprostředkování obchodních transakcí na internetu (B2B 
nebo B2C). Slouží k nabídce zboží, služeb, k příjmu 

objednávek od zákazníků, ke zprostředkování plateb a 
poskytování dalších informací o výrobcích či řešení 

reklamací. Základem e-shopu je katalog zboží, který je 
obvykle řazen do kategorií. Součástí e-shopu je také možnost 

vyhledat zboží podle parametrů, názvů nebo popisu.



  

Legislativa

Dodržování práv spotřebitele

Důvěryhodnost a přesvědčivost

O co nám jde?



  

ZÁKONY

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES 
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku

 Předpis č. 367/2000 Sb. Odstoupení od smlouvy, 
kterým se mění Zákon č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, a to především odstoupení od 
smlouvy



  

INFORMAČNÍ POVINNOST

 určuje zákon č. 367/2000 Sb., § 53 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, která 
rovněž řeší ochranu spotřebitele

 z těchto nařízení vyplývá, že zákazníci mají 
právo na určité typy informací, pokud nakupují 
v e-shopu



  

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 základní identifikační údaje provozovatele e-shopu
 doporučené informace
 název a základní charakteristika zboží/služeb
 cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků
 doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti
 jiné další náklady
 způsob objednání (uzavření kupní smlouvy)
 platební podmínky a způsob platby
 dodací podmínky a způsob dopravy
 náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 informace o svém právu na odstoupení od smlouvy
 informace o poprodejních službách a zárukách
 informace o podmínkách zrušení smlouvy
 ochrana osobních údajů
 reklamační řád
 doba platnosti VOP



  

základní identifikační údaje 
provozovatele e-shopu

 obchodní jméno
 adresa (sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby)
 identifikační číslo (IČ, popřípadně DIČ)
 zápis v obchodním rejstříku, včetně spisovní značky
 kontaktní údaje



  

doporučené informace

KONTAKTY
- telefon, mobil
- e-mail, fax
-  ICQ, Skype
- kontaktní formulář
- kontakt přímo na 
středisko

O FIRMĚ
- konkurenční 
výhody
- historie
- tým lidí
- aktuality
- získané certifikáty 
a ocenění

PRODEJNA
- sídlo prodejny
- otevírací hodiny
- zodpovědný 
vedoucí a kontakt
- odkaz na mapový 
server
- návod „Jak se k 
nám dostanete“



  

název a základní charakteristika 
zboží/služeb

uvádět veškeré informace jasně a srozumitelně – předejde 
se odstoupení od smlouvy zákazníkem
 přesný název
 jeho popis
 rozměr zboží
 technické parametry
 výrobce
 dostupnost
 doba dodaní – Kodex terminologie lhůt dodání

      http://www.apek.cz/8483/2062/clanek/kodex-terminologie-lhut-dodani/

 příslušenství, včetně záručních listů

http://www.apek.cz/8483/2062/clanek/kodex-terminologie-lhut-dodani/


  

cena
- cenu nutno uvést včetně DPH a jiných poplatků
 DPH (daň z přidané hodnoty – 10% nebo 20%)
 Recyklační poplatek
 Autorský poplatek

jiné další náklady:
- u každé položky
- v sazebníku (může být součástí VOP nebo samostatný)



  

způsob objednání
(uzavření kupní smlouvy)

 elektronickou objednávkou
 telefonicky
 e-mailem
 případně osobně, SMS atd.

- současně musí být uvedeny podmínky objednávky
  (jaké údaje jsou povinné)

MOMENT UZAVŘENÍ SMLOUVY = POTVRZENÍ 
OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM



  

platební podmínky a způsob platby
 Hotovost (při osobním odběru)
 Platební karty
 Bankovní převod
 Dobírka
 Platební systémy (PayPal, PaySec)

- uvést datum splatnosti



  

dodací podmínky a způsob dopravy

- účetní doklad – faktura, paragon
- doba expedice (skladová položka či na objednání)
- ceny poštovného a balného
  → nestačí uvést odkazy na přepravní společnosti,

to je porušení zákona

 Osobní odběr (na prodejně)
 Kurýrní nebo přepravní služba (PPL, DPD atd.)
 Dobírka



  

Po uzavření smlouvy ...

je nutné informovat zákazníka o:
 obchodní jméno, IČ/DIČ, sídlo právnické osoby či adresu 

v případě fyzické osoby
 informace o podmínkách a postupu pro uplatnění svého 

práva na odstoupení od smlouvy
 informace o poprodejních službách a zárukách
 podmínky pro zrušení smlouvy, když není určena doba 

platnosti nebo platnost je delší než 1 rok

MOMENT UZAVŘENÍ SMLOUVY = POTVRZENÍ 
OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM



  

Informace o svém právu na 
odstoupení od smlouvy

 právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez 
udání důvodů
 ze zákona nevyplývá právo na vrácení manipulačních poplatků 

ani poštovného
 po zákazníkovi nemůže být vymáhán žádný „storno poplatek“ 

za odstoupení od smlouvy do 14 dnů
 spotřebitel musí dostat zpět své peníze do 30 kalendářních dnů 

od odstoupení od smlouvy
 § 7 zákona č.367/2000 vymezuje, v jakém případě nemůže 

zákazník odstoupit od smlouvy vůbec
 prodávající může lhůtu 14 dnů ještě prodloužit, ale není to moc 

obvyklé



  

Obvyklé podmínky odstoupení od 
smlouvy uvedené v e-shopech

  Výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu.
  Výrobek nesmí být použitý či poškozený.
  Výrobek musí být kompletní, včetně příslušenství a 

dokladů (návod na použití, záruční list, ...), včetně 
případných dárků obdržených s produktem.
  Výrobek musíte zaslat s originálním dokladem o koupi.
  Kupující při odstoupení od smlouvy zaplatí 5% storno 

poplatku za vyřízení žádosti.
  Výrobek musíte vrátit v termínu stanoveném zákonem.



  

Podmínky vrácení výrobku

  Výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu.
  Výrobek nesmí být použitý či poškozený.
  Výrobek musí být kompletní, včetně příslušenství a 

dokladů (návod na použití, záruční list, ...), včetně 
případných dárků obdržených s produktem.
  Výrobek musíte zaslat s originálním dokladem o koupi.
  Kupující při odstoupení od smlouvy zaplatí 5% storno 

poplatku za vyřízení žádosti.
  Výrobek musíte vrátit v termínu stanoveném zákonem.



  

Co se běžně neví...

 Pokud provozovatel e-shopu zákazníka o možnosti 
odstoupit od smlouvy do 14 dnů neinformuje, prodlužuje se 
tato zákonná lhůta na 3 měsíce

 14-ti denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy 
neplatí, pokud si zákazník produkt vyzvedne osobně



  

Rozpor s kupní smlouvou

- musí být uvedeny informace o možnosti odstoupení od 
smlouvy v případě, že produkt je při převzetí v rozporu 
s kupní smlouvou
- zákazník má právo: 

aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu 
uvedl věc do původního stavu (výměna, oprava)
pokud to není možné, tak žádat přiměřenou slevu nebo 
odstoupit od smlouvy



  

Osobní údaje

“Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se 
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu.” 

zdroj: zákon č. 101/2000 Sb. § 4 písm. a)



  

Ochrana osobních údajů

 prodávající je povinen před zahájením činnosti (spuštění e-
shopu) ohlásit tuto skutečnost na Úřadu pro ochranu osobních 
údajů

podání prostřednictvím elektronického formuláře

registrace je v souladu s §16 příslušného zákona povinná 
pro každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje

úřad si nárokuje 30 dnů na vyřízení. Pokud v této lhůtě 
neobdržíte žádné vyrozumění, můžete věc považovat za 
vyřízenou

Registrační formulář - Jak podat oznámení o zpracování osobních údajů

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=31


  

Ochrana osobních údajů
 povinnost zveřejnit prohlášení o ochraně osobních údajů, 

garantovat, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou 
použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím
 upozornit na fakt, že tyto údaje nebudou poskytnuty žádným 

třetím osobám bez souhlasu uživatele
 samozřejmě se prodávající tímto prohlášením musí řídit a 

dodržovat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 kdo bude údaje zpracovávat
 za jakým účelem

SOUHLAS musí být odvolatelný



  

Šíření obchodního sdělení
 zákon č. 480/2004 Sb., upravuje rozesílání obchodních sdělení, i 

nevyžádaných emailů
 norma přezdívána jako „antispamový zákon“
 základní podmínka - prokazatelný souhlas se zpracováním 

podrobností svého kontaktu pro potřeby obchodních sdělení
 od 1. července 2006 novela zákona - obchodník může rozesílat 

nevyžádaná obchodních sdělení svým zákazníkům a odběratelům bez 
jejich předchozího souhlasu
 obchodní email v souladu s právní úpravou → musí obsahovat 

následující informace:
 - jasné označení, že se jedná o obchodní sdělení
 - totožnost odesílatele, jehož jménem (rozuměno i obchodním 
jménem) se komunikace uskutečňuje
 - platnou adresu, na kterou může adresát přímo a účinně zaslat 
informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace dále 
zasílány



  

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Délka záruky
Zákonem stanovená na 24 měsíců, u použitého zboží na 12 měsíců
Platnost začíná od data převzetí
Po uplynutí zákonné lhůty nemusí prodejce akceptovat

 Záruční podmínky
Kupující má dle zákona právo odmítnout poškozenou nebo 
neúplnou zásilku
Způsob nahlášení reklamace
Místo pro doručení poškozeného zboží
Vymezení podmínek, za jakých je reklamace neplatná (specifické 
podmínky nevhodného používání výrobku)
Klauzule „Reklamace je neplatná při poškození vlivem přírodních 
živlů či vyšší moci“

- čím podrobnější záruční podmínky a rizika, tím jednodušší 
vyřízení případné reklamace



  

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Způsob vyřízení reklamace
Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů od data přijetí reklamace
Výměna, oprava, sleva, vrácení peněz
Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace
O vyřízení reklamace a sjednané nápravě má prodávající 
povinnost kupujícího informovat (i jakým způsobem)
Pokud opravené či vyměněné zboží kupující nevyzvedne do 60 
dnů, může si prodávající účtovat částku za uskladnění (sazebník)



  

Důležitost na závěr
Nesnažit se klamat spotřebitele →

Riziko vrácení výrobku a platbu za něj
Hrozba ztráty důvěry zákazníka (pro rozvoj Vašeho obchodu klíčová)

Všechny zveřejněné údaje (VOP, ceník, akce apod.) 
jsou závazné →

Konkrétní údaje musí být nejen zveřejněné, ale i dodržované
(POZOR na nulovou cenu zboží)

Veškerá pravidla a podmínky psát co nejsrozumitelněji →
Úspěšnější vyvarování potencionálním nedorozuměním
a nespokojenosti zákazníků

Nejistota s obchodními podmínkami →
zkontrolování a ověření např. od Sdružení obrany spotřebitele pomocí 
Spotřebitelského auditu obchodních podmínek (SAOP)



  

ČOI: PORUŠENÍ ZÁKONŮ
Převzato z http://www.coi.cz/cs/aktuality-1/internetovy-obchod-unor-2010.html

Internetový obchod - únor 2010
Kontroly zaměřeny zejména na dodržování povinností spojených 
s informováním zákazníka o právu odstoupení od kupní smlouvy a dalších 
důležitých informací.
Všemi inspektoráty ČOI bylo provedeno celkem 57 kontrol. Nedostatky byly 
zjištěny ve 44 případech, tj. 77,2%. (Od počátku roku bylo překontrolováno 101 
subjektů zabývajících se prodejem zboží prostřednictvím internetu, porušování 
zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno 69x, tj. 68,3%.).

Nejčastěji pochybením bylo:
- neposkytování informací spotřebiteli a to zejména o jeho právech na možnost 
- odstoupení od kupní smlouvy a souvisejících s odpovědností za vady
- návody k zaslaným výrobkům nebyly v českém jazyce
- byly zjištěny i případy nedodržení lhůt pro vyřízení spotřebitelských reklamací
- chybějící informace o provozovateli internetového obchodu
- vyskytovaly se však i případy uvádění cen bez DPH a deklarované slevy na 
jednotlivé druhy zboží neodpovídaly skutečnosti

http://www.coi.cz/cs/aktuality-1/internetovy-obchod-unor-2010.html


  

ČOI: PORUŠENÍ ZÁKONŮ
S cílem prověření dodržování deklarovaných obchodních podmínek bylo 
u vybraných e-shopů objednáno zboží a po jeho doručení je celá zásilka 
překontrolována z hlediska kompletnosti včetně poskytovaných informací a 
poté je zásilka vrácena, aby mohlo být ověřeno, jak jsou plněny zákonné 
podmínky pro vrácení zboží ve lhůtě do 14 dnů. 
 
V jednom případě byla doručena obuv s jakostními závadami, na které 
podnikatel zákazníka předem neupozornil. Konkrétně na jednom půlpáru textilní 
obuvi byly skvrny, stažené šití zvrásnilo vnitřní část obuvi a byl dodán tzv. nepár 
– tj. každá bota byla jiné velikosti. Dodaný pár nebyl označen materiálovým 
složením v hlavních částech.
 
Za zjištěné nedostatky v měsíci únoru bylo uloženo 12 v celkové hodnotě 
19000,- Kč a 30 případů  bude řešeno ve správním řízení. Dvě zjištění jsou 
nadále v šetření.

Obchody, které splnily všechny kritéria: v roce 2007 jich bylo 6
     V roce 2008 jich bylo 17 ze 100



  

Nejznámější společnosti poskytující 
certifikace internetovým obchodům

APEK – Asociace pro elektronickou komerci
projekty:

APEK - Certifikovaný obchod
http://www.apek.cz/8482/sekce/apek---certifikovany-obchod/

Certifikace II. Stupně
http://www.apek.cz/8483/sekce/certifikace-ii-stupne/

E-business Forum
http://www.apek.cz/8485/sekce/e-business-forum/

http://www.apek.cz/8482/sekce/apek---certifikovany-obchod/
http://www.apek.cz/8483/sekce/certifikace-ii-stupne/
http://www.apek.cz/8485/sekce/e-business-forum/


  

Nejznámější společnosti poskytující 
certifikace internetovým obchodům

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
projekty:

SOAP - Spotřebitelský audit obchodních podmínek
http://www.spotrebitele.info/audit/

SPOLEČNÝ PROJEKT APEK A SOS
„DESATERO“ pro bezpečný nákup na internetu
http://www.bezpecny-nakup.cz/

http://www.spotrebitele.info/audit/
http://www.bezpecny-nakup.cz/


  

OPEN-SOURCE E-COMMERCE
Opencart (PHP/MySQL)

http://opencart.com/
Magento Commerce (PHP/MySQL)

http://www.magentocommerce.com/
OsCommerce (PHP/MySQL)

http://www.oscommerce.com/
Zen Cart (PHP/MySQL)

http://www.zen-cart.com/
CubeCart (PHP/MySQL)

http://www.cubecart.com/
PrestaShop (PHP/MySQL)

http://www.prestashop.com/
 UberCart

http://www.ubercart.org/
A mnoho dalších
http://www.hongkiat.com/blog/open-source-e-commerce-shopping-carts-best-of/
http://www.tripwiremagazine.com/2010/02/15-open-source-ecommerce-platforms.html

http://opencart.com/
http://www.magentocommerce.com/
http://www.oscommerce.com/
http://www.zen-cart.com/
http://www.cubecart.com/
http://www.prestashop.com/
http://www.ubercart.org/
http://www.hongkiat.com/blog/open-source-e-commerce-shopping-carts-best-of/
http://www.tripwiremagazine.com/2010/02/15-open-source-ecommerce-platforms.html
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