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1. Úvod 

Ochrana spotřebitele patří k podmínkám dobře fungujícího trţního hospodářství.  

Lze říci, ţe se rozvíjí dvojím směrem. Jednak je zastřešována státem, jenţ zpracovává 

koncepci ochrany spotřebitele na určitém území a také obstarává zákony pro tuto ochranu.  

Na druhé straně dochází ke vzniku dobrovolných organizací na ochranu spotřebitele. Úkolem 

těchto organizací je informovat spotřebitele, školit je k zodpovědnému rozhodování na trhu  

a v neposlední řadě prosazovat jejich zájmy. 

Ochrana spotřebitele patří k oblasti, na níţ je kladen důraz jak v rámci Evropské unie,  

tak i v celosvětovém měřítku. Politika na ochranu spotřebitele v EU se začala vytvářet v roce 

1975 rozhodnutím Rady EU. Postupem času se stala důleţitou evropskou politikou.  

Její významnost nastala především při utváření vnitřního trhu. K hlavním úkolům této politiky 

se řadí zejména osvětová činnost a také právní ochrana spotřebitelů.  

V poslední době se problematice ochrany spotřebitele věnuje vyšší pozornost.  

Zejména proto, ţe dochází ke zvyšování podnikatelské činnosti. Proto je nutné,  

aby docházelo k vytváření a pravidelnému propracovávání systému ochrany spotřebitele. 

Významem tohoto systému je soubor opatření k řešení otázek týkajících se ochrany 

spotřebitele před ohroţením bezpečnosti a zdraví spotřebitele, zabezpečení podpory a ochrany 

ekonomických zájmů spotřebitelů, umoţnění přístupu ke vzdělání a daným informacím, 

zajištění účinné metody k řešení stíţností a reklamací a také zakládání spotřebitelských 

organizací. 

Ochrana spotřebitele je téma, které se vztahuje na kaţdého člověka. A to tak,  

ţe všichni nakupují ale i spotřebovávají různé druhy zboţí či sluţeb. Ať uţ nutných ke svému 

ţivotu či pouze pro zábavu.  Mnoho dnešních obyvatel kupuje velké mnoţství zboţí a sluţeb. 

U kaţdého jeho druhu si můţe vybrat ze spousty moţných variant. Ne všichni ovšem mají 

přehled o veškerých výrobcích, které jsou přístupné na trhu. Perfektní informace  

má pouze samotný výrobce. Proto je spotřebitel ochraňován právem před moţnými podvody. 

V současné době, kdy dochází k prudkému rozvoji informačních technologií, se stále 

šíří a zefektivňuje také vyuţívání internetu. Elektronické obchodování patří mezi prudce 

rozvíjející se oblasti, v nichţ je internet plně vyuţíván. Podpora tohoto druhu obchodu  

je způsobena především trendem globalizace a integrace. Internetové obchody se těší neustále 

větší přízni spotřebitelů. Avšak úroveň prodeje spolu s dodrţováním závazků ze strany 
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prodávajících je závaţným problémem. Rozvoj tohoto obchodování ovšem přináší i problémy 

a otázky, které je nezbytné řešit. 

Cílem práce je objasnit problematiku ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České 

republice se zaměřením na její vývoj, fungování a instituce zodpovědné za tuto oblast a také 

popsat problematiku internetového obchodu. 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola popisuje 

teoretická východiska ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice.  

Je zde vymezen vývoj ochrany spotřebitele, legislativa a základní instituce zabývající  

se ochranou spotřebitele. Na tuto část navazuje kapitola druhá, která rozebírá analýzu 

spotřebitelských práv se zaměřením na internetový obchod. V této kapitole jsou rozebrána 

spotřebitelská práva v souvislosti s nákupem přes internet, odstoupení od smlouvy, reklamace 

a problémy vznikající s tímto nákupem. Ve třetí kapitole je obsaţeno dotazníkové šetření 

zaměřené na povědomí respondentů o ochraně spotřebitele a spotřebitelských právech 

v souvislosti s internetovým obchodem včetně jeho vyhodnocení. Před začátkem 

dotazníkového šetření byly stanoveny následující dvě hypotézy. První hypotézou je,  

ţe alespoň polovina respondentů má zkušenosti s nákupem přes internet. Jako druhou 

hypotézu jsem si stanovila, ţe více neţ 20 % respondentů není dostatečně informováno  

o svých právech při nákupu na dálku. 

Údaje pro výzkum budou shromáţděny pomocí metody dotazování. Dotazování  

je nejznámější a nejvíce vyuţívanou metodou sběru dat. Dotazník bude vyhotoven 

elektronickou formou a umístěn na internetu. 
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2. Teoretická východiska ochrany spotřebitele 

Tato kapitola se zabývá vývojem politiky na ochranu spotřebitele v Evropské unii  

i v České republice. Jsou zde zachyceny hlavní vývojové mezníky, instituce zabývající  

se ochranou spotřebitele a také spotřebitelská strategie na období 2007-2013. 

Ochrana spotřebitele je v právu Evropského společenství upravena na úrovni 

primárního a sekundárního práva. Primární právo je tvořeno zakládajícími smlouvami. 

K těmto patří Paříţská smlouva o zaloţení Evropského společenství uhlí a oceli (1951), 

Římská smlouva o zaloţení Evropského hospodářského prostoru (1957) a Římská smlouva  

o zaloţení Evropského společenství atomové energie (1957). Vyjma zakládajících smluv  

lze zmínit i Úmluvu o některých orgánech společných Evropským společenstvím, Slučovací 

smlouvu, Jednotný evropský akt, Maastrichtskou smlouvu o Evropské unii, Amsterodamskou 

smlouvu a Smlouvu z Nice. Sekundární právem se rozumí jednotlivé nařízení, směrnice, 

rozhodnutí, doporučení a stanoviska
1
. 

V České republice je právní úprava ochrany spotřebitele upravena právem 

vycházejícím z práva EU. K hlavním pilířům spadá legislativa týkající se bezpečnosti 

výrobků, záruky na zboţí zakoupeného v obchodě a podávání správných informací 

spotřebitelům. Mimo jiné jsou zde i předpisy vztaţené k nevhodným smluvním podmínkám, 

ke smlouvám uzavíraným dálkovými nástroji a mimo kamennou provozovnu.  

Jsou upravovány i spotřebitelské úvěry a finanční sluţby
2
. Ochrana spotřebitele také vychází 

z občanského zákoníku a ze zákona o ochraně spotřebitele
3
.  

 

2.1 Ochrana spotřebitele v Evropské unii 

V Evropě se politika ochrany spotřebitele rozvíjela v rámci kaţdé země samostatně. 

Evropská společenství se touto oblastí zprvu vůbec nezabývaly. Tato politika nebyla 

zmiňována ani v Římských smlouvách. Je v nich pouze zmínka o postupném vytváření 

společného trhu a celní unie. Aţ s integračními procesy se začalo hovořit o jednotné ochraně 

spotřebitele. Teprve roku 1968 s vytvořením celní unie došlo k určitému projevu ochrany 

spotřebitele. Společná politika ochrany spotřebitele je velmi důleţitou při realizaci společného 

                                                 
1
 HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. Praha: Aspi, 2005. ISBN 80-7357-064-5 

2
 IPODNIKATEL: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012. [cit. 11.2.2012]. Dostupné z:  

< http://www.ipodnikatel.cz/Ochrana-spotrebitele/uskali-ochrany-spotrebitele-z-pohledu-podnikatele.html> 
3
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
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trhu. Zejména proto, ţe trh bude správně fungovat, jestliţe spotřebitel projeví zájem  

o nakupování i v jiných členských zemích EU
4
. 

Základní zmínky o ochraně spotřebitele sahají jiţ do 70. let. V této době  

se problematika ochrany spotřebitele stávala stále diskutovanou a dostala se do zájmu politiky 

ES. Na Evropském summitu, jenţ se konal roku 1972 v Paříţi, bylo prohlášeno, ţe ochrana 

zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ochrana jejich ekonomických zájmů, je důsledkem 

zlepšování ţivotních podmínek. Tento summit se stal základem iniciativ Společenství 

orientovaných na ochranu zájmů spotřebitele. První spotřebitelský program byl schválen 

v roce 1975. V rámci programu byly přijaty Radou ministrů základní práva spotřebitele.  

Tyto práva se staly základem komunitární legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. 

V programu je stanoveno, ţe kaţdý spotřebitel má: 

 právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, 

 právo na ochranu ekonomických zájmů, 

 právo na náhradu škody, 

 právo na informace a vzdělávání, 

 právo na zastupování.
5
 

Tento spotřebitelský program se stal na úrovni Evropské unie hlavním pilířem právní 

ochrany. Hlavním z toho důvodu, ţe vyznačil aspekt spotřebitelské politiky a výše zmíněná 

práva byla postupně včleněna do politik Společenství. Například do hospodářské politiky, 

politiky ţivotního prostředí, dopravní politiky, společné zemědělské politiky a do všech 

ostatních majících vliv na spotřebitele. 

Během několika dalších let došlo k utváření směrnic, které se týkaly například textilií, 

lékárnického zboţí, potravin, kosmetických výrobků či třeba klamavé reklamy. Stěţejním 

posláním směrnic byla důslednější ochrana spotřebitele
6
. 

Posléze následovaly další iniciativy. Avšak právním základem pro vývoj 

spotřebitelské politiky se stal Jednotný evropský akt (1987), jenţ byl velkou revizí Římských 

smluv. JEA zavedl v primárním právu samotný pojem „spotřebitel“
7
. 

                                                 
4
 BURDILÁKOVÁ, R., N. KLABUSAYOVÁ a J. ZLÁMALOVÁ. Ochrana spotřebitele: geneze a současnost. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2037-8  
5
 SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ: Vývoj ochrany spotřebitele v EU. [online]. 2012. [23. 2. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.spotrebitele.info/vase-prava/karticka8848.html?als%5BKID%5D=2340559> 
6
 BURDILÁKOVÁ, R., N. KLABUSAYOVÁ a J. ZLÁMALOVÁ, ref.4 

7
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Vývoj ochrany spotřebitele v EU. [online]. 2012. [cit. 11.2.2012]. 

Dostupné z:  <http://www.mpo.cz/dokument7587.html> 
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Bezpečnost výrobků se stala jedním z dalších významných faktorů. K zajištění 

bezpečnosti výrobků byla nutná harmonizace technických norem a také změna dosavadní 

strategie z důvodu mnoţství upravovaných oblastí. Došlo i ke vzniku nových akčních 

programů, jejichţ prioritami bylo mimo jiné zastoupení a informovanost spotřebitelů  

či například jiţ zmíněná bezpečnost výrobků. Kromě akčních programů byla přijata opatření 

na zvýšení ochrany spotřebitele modifikací oblastí jako všeobecná bezpečnost výrobků, 

bezpečnost hraček, účast spotřebitelů v normalizaci či například nepřiměřené smluvní 

podmínky. 

Maastrichtská smlouva (1993) zavedla politiku ochrany spotřebitele jako samostatnou  

a plnohodnotnou komunitární politiku. V článku 169 Smlouvy o fungování EU je stanoveno:  

„K podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Unie 

k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich 

práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů“
8
. 

Prostřednictvím Amsterodamské smlouvy (1999) došlo k dalšímu posílení ochrany 

spotřebitele a k jejímu zohlednění při realizaci ostatních politik a činností Evropské unie. 

Stávajícím úkolem ochrany spotřebitele je zvyšovat bezpečnost výrobků 

prostřednictvím soustavného sledování jednotlivých spotřebitelských trhů. Evropská Komise 

se také orientuje v rámci této politiky na zjednodušení právních předpisů i jejich účinnějšímu 

vymáhání. Později, v 90. letech se kompetence politiky rozšířily o internetové nákupy
9
. 

Politika ochrany spotřebitele byla prostřednictvím Lisabonské smlouvy začleněna  

do sdílených pravomocí Evropské unie. Proto, jak jiţ bylo zmíněno výše, veškeré poţadavky 

vyplývající z ochrany spotřebitele, jsou brány v úvahu při provádění ostatních politik  

a činností Evropské unie
10

. 

 

2.1.1 Fungování spotřebitelské politiky 

Strategie spotřebitelské politiky se věcně zaměřuje zejména na ochranu potravin, 

ochranu veřejného zdraví a ochranu práv spotřebitele. Opatření týkající se ochrany 

rozšířených spotřebitelských zájmů se vztahují i na tyto oblasti: 

                                                 
8
 Úplné znění č. 746 Evropské právo, 2010 

9
 BURDILÁKOVÁ, R., N. KLABUSAYOVÁ a J. ZLÁMALOVÁ, ref. 4 

10
EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012. [cit. 11.2.2012]. Dostupné z:  

< http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/ > 
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 poctivé obchodní praktiky, 

 klamavá a srovnávací reklama, 

 cenové ukazatele a etikety, 

 nepřiměřené smluvní podmínky, 

 distanční a podomní prodej, 

 práva cestujících. 

Výrobce jednoho členského státu můţe vstupovat na trh ostatních členských států 

Evropské unie prostřednictvím zásady vzájemného uznávání. Přitom se nemusí obávat 

skutečnosti, ţe jeho výrobek nebude přijat. Jestliţe však vzájemnému uznávání brání rozdíly 

mezi národními standardy, lze na trh uvést jen produkty splňující určitá kritéria zahrnuta  

ve směrnicích schválených Radou na návrh Komise. 

V roce 2004 nastolila Evropské unie přísnější směrnice ke stahování vadných výrobků 

z prodeje. EU kaţdoročně obdrţí mnoho oznámení o nebezpečných výrobcích. Nejvíce se jich 

vztahuje na hračky, elektrické spotřebiče či svítidla. Směrnice vymezují i bezpečnostní 

poţadavky vztahující se sportovní výstroj, předměty pro péči o děti a na většinu výrobků  

pro domácnost. 

V roce 2006 byl schválen program ochrany spotřebitelů pro období 2007-2013. 

Rozpočet pro stanovené období byl vymezen na 157 milionů eur. Nové předpisy zpřísňují 

pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spojitosti s rozšířením elektronického 

obchodu a finančních sluţeb, se Evropská Komise rozhodla navrhnout instrukce  

jak postupovat v elektronickém podnikání. Nastínila i pravidla, jeţ obsahují veškeré aspekty 

týkající se spotřebitelských úvěrů i bezhotovostních plateb. Spotřebitelský úvěr, bezpečnost 

plateb a ochrana dat spadají k novým oblastem spotřebitelské politiky. 

O rok později došlo v EU k zákazu nekalých obchodních postupů. Jednalo  

se především o oblast klamavé reklamy a agresivních obchodních praktik jako například 

obtěţování, nepatřičné ovlivňování nebo donucování
11

. 

 

                                                 
11

EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012. [cit. 11.2.2012]. Dostupné z:  
< http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/ > 
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2.1.2 Strategie spotřebitelské politiky 2007 – 2013 

Cílem strategie spotřebitelské politiky na období 2007-2013 je docílit stejné úrovně 

bezpečnosti a ochrany v Evropské unii a také lépe integrovat vnitřní trh. Toho má být 

dosaţeno prostřednictvím těchto hlavních cílů (European Commission, 2009, s. 13): 

 posílit umístnění spotřebitelů v EU. Spotřebitelé, kteří mají na trhu silné umístění, 

vyţadují na trhu moţnost volby, správné informace a důvěru; 

 zvýšit bohatství spotřebitelů v EU především z hlediska ceny, kvality, výběru, 

dostupnosti, různorodosti a také bezpečnosti; 

 bránit spotřebitele účinným způsobem zejména před váţnými riziky  

a hrozbami, s nimiţ si sami nedokáţou poradit. Stupeň prevence proti těmto 

hrozbám je velmi potřebný pro spotřebitelovu důvěru. 

Prostřednictvím těchto cílů se Komise snaţí dospět propojenějšího a efektivnějšího 

vnitřního trhu do roku 2013. Soustřeďuje se přitom na maloobchodní rozměr. Spotřebitelé 

budou mít značnou míru ochrany, obzvláště pokud jde o důvěru ve výrobky, technologie, 

obchodníky či metody prodejen na maloobchodních trzích po celé Evropské unii. 

Konkurenční prostředí a otevřené, transparentní a spravedlivé trhy, to vše má  

na spotřebitelských trzích fungovat. Bude také zajištěna bezpečnost výrobků a sluţeb.  

Mimo to má být spotřebitelům zaručen přístup k základním sluţbám za srozumitelné ceny. 

Malé a střední podniky budou spotřebitelům nabízet a prodávat své výrobky či sluţby v rámci 

celé Evropské unie.
12

 K dosaţení výše uvedených cílů bude spotřebitelská politika 

orientována na dílčí priority, mezi něţ patří: 

 lepší monitoring spotřebitelských trhů i vnitrostátních spotřebitelských politik, 

 zvýšení bezpečnosti výrobků prostřednictvím vývoje nástrojů pro sledování 

trhu (RAPEX13, spolupráce s Čínou a USA), 

 efektivnější vymáhání právních předpisů a domáhání se spotřebitelských práv, 

 lepší informovanost, například skrze posílení evropských spotřebitelských 

center, 

                                                 

12
 EVROPSKÁ KOMISE. Strategie spotřebitelské politiky EU 2007-2013. Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich 

blahobyt a účinně je chránit. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. ISBN 978 92-79-
06111-0 
13

 RAPEX je databáze nebezpečných výrobků. Informuje o nebezpečných spotřebitelských výrobcích, které mají 
nepotravinářský charakter. Slouží k ohlašování přímého či nepřímého rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů. Zajišťuje také rychlou výměnu informací mezi Komisí a členskými státy. 
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 umístění spotřebitele do centra zájmu ostatních politik a právních předpisů EU, 

 zvýšení blahobytu spotřebitelů z hlediska ceny, kvality, různorodosti  

a dostupnosti zboţí, 

 větší ochrana spotřebitele na mezinárodních trzích, 

 transparentnější trh posilující postavení spotřebitelů (větší moţnost volby 

např. pokud jde o cenu a kvalitu produktů)
14

. 

Ke klíčovým prioritám se řadí hlavně zlepšení kontroly spotřebitelských trhů  

a vnitrostátních spotřebitelských politik. Lepší právní předpisy a také potřeba opakovaného 

sjednocení s občany EU usilují o větší rozvoj kontrolních nástrojů a ukazatelů, 

prostřednictvím nichţ má docházet k posuzování fungování trhu. Důleţité je také to, ţe tvůrci 

politik by se měli snaţit lépe porozumět chování spotřebitelů k formování lepšího regulačního 

rámce. K lepšímu pozorování sjednocování maloobchodního vnitřního trhu a efektivnosti 

vnitrostátních reţimů spotřebitelských politik jsou nutné nástroje pro kontrolu trhů  

ale i nástroje jako je bezpečnost, spokojenost, cena či stíţnost. Autoři spotřebitelských politik 

a politik týkajících se hospodářské soutěţe a donucovací orgány jak na vnitrostátní,  

tak i na úrovni EU, by měli více spolupracovat. Důvodem je dosaţení společného cíle, kterým 

je blahobyt spotřebitelů.  

Následuje priorita zdokonalení právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. 

Současné právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU podporují primární 

ochranu spotřebitele v jednotlivých členských státech. Tyto předpisy jsou v řadě států 

východiskem pro vnitrostátní reţimy ochrany spotřebitelů. Na tzv. principu „minimální 

harmonizace“ je opřena většina nynějších právních předpisů EU. Znamená to, ţe právní 

předpisy EU schvalují právo členských států, aby doplnily právní předpisy k legislativně EU, 

přičemţ legislativa EU funguje jako základ. Strategie na období 2000-2006 vymezila nové 

stanovisko. To bylo zaloţeno na tzv. „plné harmonizaci“. Coţ znamenalo, ţe pokud  

má legislativa vylepšit vnitřní trh i ochraňovat spotřebitele, neměla by ve svém vymezeném 

rámci nechat místo k následujícím právním předpisům na vnitrostátní úrovni. 

 Zlepšení vymahatelnosti předpisů a domáhání se práv patří ke třetí prioritě. Minulá 

strategie přikládala větší důraz na vymáhání právních předpisů. V tomto se bude postupovat  

i v rámci současné strategie. Aby mohly být právní předpisy k ochraně spotřebitelů pouţity,  

je nutné působení mnoha institucí či jedinců, k nimţ patří nejen samotní spotřebitelé  

                                                 
14

EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012. [cit. 11.2.2012]. Dostupné z:  
< http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/ > 
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ale i obchodníci, média, orgány veřejné moci, samoregulační orgány a spotřebitelské nevládní 

organizace. Ustanovení se orientuje na provádění jiţ zahájených jednotlivých iniciativ  

či zajištění koordinace a soudrţnosti. Efektivita vnitrostátních reţimů vymáhání bude 

sledována prostřednictvím různých průzkumů a nástrojů. Tuto činnost bude provádět samotná 

Komise. 

Čtvrtá hlavní priorita se týká vylepšení informovanosti a vzdělání spotřebitelů. 

Prostřednictvím těsnější spolupráce s jednotlivými členskými státy můţe EU přispět k úsilí 

 na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a pomoci tak informovat a vzdělávat spotřebitele.  

Zprostředkovatelem této spolupráce by měla být Síť evropských spotřebitelských center. 

K poslední prioritě patří učinit spotřebitele středem zájmu dalších politik  

a právních předpisů EU. Na spotřebitele působí mnoho institucí a politik. Přímo na něj  

však působí politiky jako vnitřní trh, finanční sluţby, hospodářská soutěţ, doprava, 

energetika, obchod, nebo také podnikání a ţivotní prostřední. Pokud jde o proces začleňování 

zájmů spotřebitelů, bylo v této oblasti dosaţeno významného pokroku. Zejména v oblasti 

bezpečnosti výrobků, dopravy, hospodářské soutěţe, energetiky nebo telekomunikace. 

Záměrem, kterého by mělo být dosaţeno v budoucnosti, je pokusit se budovat na těchto 

úspěších. Účelem je také dosáhnout systematičtějšího sjednocení zájmů spotřebitelů
15

. 

 

2.1.3 Legislativní úprava ochrany spotřebitele Evropské unie 

Právní akty, vztahující se na ochranu spotřebitele, jsou zahrnuty převáţně  

ve směrnicích. Tyto směrnice jsou dodatkem vnitrostátních úprav a členské státy jsou povinny 

je v dané časové lhůtě zahrnout do svého právního řádu. V jednotlivých členských státech 

jsou v této oblasti uplatňovány také dlouholeté tradice
16

. 

K nejdůleţitějším směrnicím, které se objevují v legislativě Evropské unie,  

a které byly postupně implementovány do legislativy ostatních členských států,  

patří především tyto (Burdiláková, Klabusayová, Zlámalová, 2009, s. 26-33): 

 Směrnice Rady č. 85/374/EHS o sbliţování zákonů, jiných právních předpisů  

            a administrativních opatření členských států ve věci odpovědnosti za vady 

výrobků, 

 Směrnice Rady 85/577/EHS pro ochranu spotřebitele v případě smluv 

                                                 
15

EVROPSKÁ KOMISE, ref. 13 
16

EVROPSKÁ KOMISE: Ochrana spotřebitele v EU a v ČR. [online]. 2012. [cit. 13. 2. 2012]. Dostupné z:  
< http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/consumer/article_494_cs.htm> 
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uzavřených mimo obchodní prostory, 

 Směrnice Evropského výboru č. 92/59/EHS o všeobecní bezpečnosti 

výrobků a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/EHS  

o obecné bezpečnosti, 

 Směrnice Rady 93/13/EHS o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách, 

 Směrnice 94/47/EHS o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům 

smluv o nabytí práva k dočasnému uţívání nemovitostí, 

 Směrnice 95/46/EHS o ochraně jednotlivců se zřetelem na zpracování 

osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, 

 Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených  

na dálku, 

 Směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků 

nabízených spotřebiteli, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o ţalobách na zdrţení 

pro ochranu zájmů spotřebitelů, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES o určitých aspektech 

prodeje spotřebního zboţí a záruk na spotřební zboţí, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. 

 

Pro účely uzavírání smluv na dálku je velmi důleţitá Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených  

na dálku. Podle této směrnice se rozumí smlouvou uzavřenou na dálku jakákoli smlouva 

týkající se zboţí nebo sluţeb uzavřená mezi dodavatelem a spotřebitelem v rámci systému 

organizovaného prodeje na dálku nebo systému poskytování sluţeb prováděného 

dodavatelem, který pro účely smlouvy pouţívá aţ do dne uzavření smlouvy výhradně jeden 

nebo více komunikačních prostředků na dálku. Směrnice se nevztahuje například  

na smlouvy o finančních sluţbách, na smlouvy uzavřené za pouţití prodejních automatů,  

na smlouvy uzavřené s provozovateli telekomunikací za vyuţití veřejných placených telefonů, 

na smlouvy s cílem výstavby a prodeje nemovitostí nebo také na smlouvy uzavřené ve veřejné 

draţbě. Ve směrnici jsou uvedené informace, které mají být spotřebiteli uděleny 

s dostatečným časovým předstihem (dodavatel, vlastnosti zboţí či sluţeb, cena, náklady  
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na dopravu, atd.). Je zde uvedeno právo na odstoupení od smlouvy, informace o placení 

platební kartou nebo v jakých případech je spotřebitelům poskytnuta právní ochrana soudy 

nebo správními orgány
17

. 

Na zasedání Evropského parlamentu byla dne 23. června 2011 schválená nová 

směrnice o právech spotřebitelů. Směrnice je důsledkem přezkumu stávající unijní úpravy 

práv spotřebitelů. Členské státy musí plně implementovat tuto směrnici do svých právních 

svých právních systémů do konce roku 2013. Cílem je především zjednodušení a větší důvěra 

týkající se online nakupování mezi jednotlivými členskými státy EU. Nová směrnice  

o právech spotřebitelů tvoří jedinečné horizontální právní ustanovení, jeţ upouští  

od stanoviska minimální harmonizace. Opírá se o zásadu úplné harmonizace. Coţ znamená, 

ţe členské státy nemohou zanechat v účinnosti či přijmout nařízení jiná, neţ která jsou 

zahrnuta ve směrnici, jestliţe v ní není dáno jinak. Ovšem moţnost členských států odchýlit 

se ve vymezených případech od harmonizovaných pravidel bude znovu označovat 

různorodost jednotlivých národních úprav spotřebitelských úmluv. Pravděpodobnost 

odchýlení byla vloţena do směrnice teprve v rámci závěrečného projednávání. Ve směrnici  

je formulován i její rozkazovací charakter ve formě neplatnosti libovolného smluvního 

nařízení. Tímto by se spotřebitel přímo či nepřímo vzdával práv daných ve směrnici, 

popřípadě by byla jeho práva omezena. Cílem této směrnice je zavést jeden komplexní 

předpis, který zajišťuje společnou míru ochrany spotřebitele v celé EU. Největší přínos  

je spatřován v moţnosti poskytnout prodejcům prodávat své zboţí spotřebitelům ve všech 

členských státech stejným postupem jako v zemi prodejce. Zejména pouţíváním shodných 

standardních smluvních podmínek nebo informačních podkladů. Úprava spotřebitelských 

smluv realizována směrnicí bude znamenat pro prodejce další přítěţ. A to z důvodu narušení 

zásady úplné harmonizace a v jistých případech i nepřiměřenými nároky na poskytování 

údajů prodejci 
18

. 

 

 

 

 

                                                 
17EUR-LEX: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku. [online]. 2012. [cit. 28.2.2012]. Dostupné  
z: < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997L0007:CS:PDF> 
18

 EPRAVO: Nová směrnice o právech spotřebitelů – lepší časy pro internetové obchody? [online]. 2012.  
[cit. 3. 3. 2012]. Dostupné z: < http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-smernice-o-pravech-spotrebitelu-lepsi-
casy-pro-internetove-obchody-75135.html> 
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2.2 Ochrana spotřebitele v České republice 

Míra ochrany spotřebitele prošla v průběhu posledních let velkými změnami,  

které byly zapříčiněny vstupem České republiky do Evropské unie. Muselo být dosaţeno 

souladu systému ochrany ČR se standardy zeměmi EU. 

Počátky ochrany spotřebitele sahají do roku 1579, kdy byla vydaná Práva městská 

království Českého. Městské právo uţ v období středověku znalo odpovědnost za vady  

a to jak faktické tak i právnické. Dalším významným předpisem se staly Cechovní předpisy, 

které řídily mnoţství výrobků a jejich cenu.  

S rozvojem průmyslové výroby došlo k poklesu významu cech a postupem času došlo 

prostřednictvím Ţivnostenského řádu k jejich zrušení. Živnostenský řád vymezil například 

povinnosti při označování provozoven, v oceňování výrobků, zajištění hygieny provozoven 

nebo také informační povinnosti u některých druhů zboţí. 

Po soukromoprávní stránce zabezpečoval ochranu kupujících Všeobecný zákoník 

občanský. Pozměňoval práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy trhové a směnné,  

ze smlouvy o dílo a dalších smluv. Tento zákoník byl platný aţ do vstupu v platnost 

občanského zákoníku
19

. 

Kromě jiţ zmíněných zákonů byla vydaná řada jiných předpisů, jejímţ hlavním 

prvkem byla ochrana spotřebitele. Po roce 1949 se tématu ochrany spotřebitele věnoval 

Zákon o vnitřním obchodě. Zahrnoval ustanovení související s podporou oběhu zboţí,  

jeho distribucí i kontrolou spotřeby. 

V období charakteristické centrálně plánovanou ekonomikou, fungovala ochrana 

spotřebitele na bázi centralistického vlivu státu. Zájmy spotřebitelů byly v této ekonomice 

potlačovány. Výrobci se svými plány ani strategie rozvoje se neodvíjely od potřeb  

a poţadavků zákazníků. V centrálně řízené ekonomice zaručoval stát ochranu spotřebitele  

a to prostřednictví orgánů, mezi něţ patřily: 

 národní výbory, 

 Výbor lidové kontroly, 

 hygienické a protiepidemické stanice, 

 Státní obchodní inspekce, 

 Úřad pro normalizaci a měření a další instituce. 

                                                 
19

 HULVA, Tomáš, ref. 1 
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Národní výbory se podílely na ochraně spotřebitele prostřednictvím 

„Spotřebitelských rad“ skládajících se z dobrovolných zaměstnanců. Zabývaly  

se předkládáním plánů zaloţených na zlepšení práce v prodejnách, zkvalitnění obchodních 

sluţeb, kontrolou dodrţování prodejní doby, čistoty, hygieny v prodejnách, kontrolou 

rozvozních plánů či vyřizováním objednávek. Své zprávy z prováděných kontrol předkládaly 

Národnímu výboru k prozkoumání, který následně mohl udělovat pokuty. Spotřebitelské rady 

nebyly k této činnosti oprávněny. 

Výbor lidové kontroly se snaţil o dosaţení zvratu v jakosti zboţí. Činil  

tak upevněním pracovní kázně, zvýšením účinnosti vstupní a výstupní kontroly  

a také přísným dodrţováním technologických předpisů. Usiloval o to, aby se ke spotřebiteli 

dostal takový výrobek, který odpovídá státním předpisům. Kontrola ovšem nebyla zaměřena 

dle potřeb spotřebitelů, coţ patřilo k negativní stránce výboru. 

Státní obchodní inspekce realizovala kontroly například v oblasti jakosti výrobků, 

prodejní doby a poctivosti prodeje. Její působení však bylo ovlivněno politickými zájmy státu. 

Hygienická a protiepidemická služba se zaměřovala na kontrolu zdravotní 

nezávadnosti potravin pro spotřebitele. Snaţila se, aby prostředí prodeje, výroby a skladování  

bylo hygienicky nezávadné. 

Úřad pro normalizaci a měření a jím řízené státní zkušebny měly podíl na ochraně 

spotřebitele v oblasti normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Výrobky musely 

splňovat povinné státní technické normy. Avšak při vytváření norem bylo nutno zohlednit 

negativní jevy jako například zastaralost technologií. 

Výzkumné ústavy a jiné instituce, které měly dohlíţet na jakost produkce průmyslu, 

fungovaly v rámci ochrany spotřebitele jen v omezené míře. Důvodem byla neschopnost 

informování spotřebitele o zjištěných poznatcích. 

Všechny výše zmíněné instituce nemohly odstranit problémy, jeţ plynou z centrálního 

řízení ekonomiky. Pouze sniţovaly dopad monopolní výroby na spotřebitele. Jednání 

inspekčních orgánů mělo jisté znaky ochrany spotřebitele. Nedostatkem však bylo: 

 jejich řízení, ovlivněné politickými zájmy státu, 

 jejich následnost ne prevence, 

 orientace na oblasti nevyplývající z potřeb spotřebitelů, 

 o závěrech kontrol a výsledcích srovnávacího testování výrobku nemohl  

 být spotřebitel informován. 
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K nástrojům ochrany spotřebitele patřily mimo jiné i Knihy přání a stížností, 

prostřednictvím kterých spotřebitel vyjadřoval nespokojenost s výrobkem nebo prodejem. 

Dalším nástrojem byly Reklamační řády vycházející ze závazných legislativních norem. 

I přesto, ţe v té době neexistoval zákon věnující se ochraně spotřebitele, byly 

vydávány různé normy a zákony. Nicméně jejich uplatňování, prosazování a vynucování 

nebylo důsledné, protoţe bylo poskytováno mnoho výjimek a přístup spotřebitelů 

k informacím byl komplikovaný. Nebyly publikovány ţádné odborné časopisy ani zakládány 

spotřebitelská sdruţení, díky kterým by spotřebitelé mohli uplatnit své názory při rozhodování 

nebo získávali informace, rady či obhajovali spotřebitelé při soudních procesech. 

Aţ roku 1989 díky demokratizačnímu procesu byla oblast ochrany spotřebitele 

uvedena do povědomí. Zpočátku se začaly rozvíjet občanské aktivity (Nadace na ochranu 

spotřebitelů nebo Sdruţení nezávislých spotřebitelů). Poté se rozvinuly i aktivity státu hlavně 

ve spojitosti se zahájením rozhovorů o přidruţení Československa k Evropskému 

společenství. 

V roce 1990 s přípravou asociačních dohod, došlo ke vzniku Odboru ochrany 

spotřebitele v rámci Federálního ministerstva. Jeho činnost spočívala v řešení problémů 

spotřebitelů a koordinaci aktivit v rámci ochrany spotřebitele. 

Rozdělením federace působil Odbor ochrany spotřebitele v rámci Ministerstva 

hospodářství. V současnosti spadají pravomoci ochrany spotřebitele pod Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Existují však výjimky jako například státní dozor na vnitřním trhu  

nebo také vyznačování cen. Těmito odvětvími jsou pověřeny jiné orgány státní správy  

jako například Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo Financí  

a Ministerstvo pro místní rozvoj. Úloha Ministerstva průmyslu a obchodu spočívá  

jen v koordinaci záleţitostí spotřebitelské politiky v těchto zmíněných oblastech
20

. 

Ochrana spotřebitele náleţí mezi důleţité politické cíle vlády ČR. Jak tvrdí Selucká 

(2008, s. 2) „cílem je zajistit, aby ochrana spotřebitele v České republice byla na úrovni 

srovnatelné s nejvyspělejšími státy EU, a aby odpovídala potřebám 21. století“. 
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2.2.1 Koncepce spotřebitelské politiky v České republice 

Základní cíle a principy politiky ochrany spotřebitele jsou formulovány a schváleny 

vládou ČR v koncepcích spotřebitelské politiky, prostřednictvím nichţ koncepcí jsou 

realizována opatření v této oblasti. 

První koncepce byla uskutečněna v období 1999 – 2000. V rámci ní Evropská 

komise poţadovala sladění opatření týkající se ochrany spotřebitele. Jednalo se o souhrn 

úkolů k vyřešení problémů této oblasti. K úkolům patřilo například překonání stagnace 

v přenosu spotřebitelské legislativy EU, zabezpečení mechanismu pro sjednocení české 

spotřebitelské politiky a její jednotnou a koordinovanou prezentaci vůči EU či zdokonalení 

postoje spotřebitele k právu a vytvoření podmínek k posílení rolí nevládních spotřebitelských 

organizací na vnitřním trhu. K opatřením byly vytvořeny následující dokumenty: 

 Koncepce spotřebitelské legislativy, 

 Návrh postupů k zajištění koordinační úlohy Ministerstva průmyslu a obchodu 

v oblasti spotřebitelské politiky k jednání o připojení ČR k EU, 

 Opatření pro posílení vlivu občanských spotřebitelských organizací na vnitřním 

trhu, včetně jejich finanční podpory pro období po roce 2000. 

Tyto dokumenty společně s Koncepcí spotřebitelské politiky 1999-2000 představovaly 

soustavu priorit české spotřebitelské politiky. V roce 2000 byla schválena další Koncepce 

spotřebitelské politiky na období 2000-2005, která navazuje na dosaţené výsledky první 

koncepce. Cíle spotřebitelské politiky vyhlášené v obou Koncepcích spotřebitelské politiky 

byly stanoveny následovně: 

 chránit bezpečnost ţivota, zdraví a ekonomické zájmy občanů, 

 přispívat k ochraně vnitřního trhu před nekalým jednáním, 

 rozvíjet činnost nevládních spotřebitelských organizací, 

 zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboţí a sluţeb  

a o způsobech jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy, 

 přispět k dosaţení slučitelnosti domácího trhu ČR s vnitřním trhem EU  

do referenčního data vstupu ČR do EU, 

 podílet se na vytváření důvěry v elektronický trh a na jeho vývoji.
21

 

Další Koncepce spotřebitelské politiky na období 2006-2010 byla vládou schválena 

v roce 2006. Opět navazuje na úspěšné výsledky z předchozích let a vymezuje další nové 
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úkoly jako například zajištění bezpečnosti a zdraví spotřebitelů nebo ochrana jejich 

ekonomických zájmů či podpora aktivit v oblasti vzdělávání a informování spotřebitelské 

veřejnosti. Jedním z úkolů je i vytvoření právních podmínek pro uplatňování mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů. Mezi základní priority této Koncepce patřily: 

 zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů včetně mapování 

nových trendů na trhu ovlivňujících ekonomické a další aspekty rozhodování 

spotřebitelů, 

 zvýšení efektivity regulace v oblasti ochrany spotřebitelů, 

 podpora uplatňování principů samoregulace, dialogu státních institucí 

se spotřebiteli a dialogu mezi spotřebiteli a podnikateli, 

 zvýšení účinnosti trţního dozoru, 

 podpora rozvoje institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

 rozvoj pro-aktivních informačních a vzdělávacích aktivit ve prospěch 

spotřebitelů, 

 podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací.
22

 

Poslední Koncepce spotřebitelské politiky na období 2011-2014 byla schválená 

vládou v lednu roku 2011. Priority této Koncepce navazují na stávající pravidla a dál posilňují  

a rozvíjejí úroveň ochrany spotřebitele. Vztahují se na důsledné zajišťování bezpečnosti 

výrobků a sluţeb zaručující ochranu ţivota, zdraví a majetku spotřebitelů. Zmiňuje  

i důleţitost spolupráce s Evropskou komisí a ostatními orgány Evropské unii ohledně přípravy 

spotřebitelské legislativy, zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů či rozvoj 

informačních a vzdělávacích aktivit, které pomáhají spotřebitelům vyznat se na trhu. Dále je 

v prioritách obsaţeno posílení vymahatelnosti práva, racionální a efektivní výkon kontroly 

nad trhem a podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací v poradenských, 

publikačních a jiných informačních aktivitách. Priority jsou navrţeny jako otevřený materiál 

umoţňující odpovídat na současné problémy i na nová řešení a postupy připravované  

na evropské úrovni. K jednotlivým prioritám patří: 

 bezpečnost výrobků a sluţeb, 

 odpovídající míra regulace ochrany spotřebitele, 

 zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů, rozvoj informačních a vzdělávacích 

aktivit ve prospěch spotřebitelů; vzdělávání v oblasti ţivotního prostředí, 
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 podpora samoregulace, dialogu veřejných institucí se spotřebitelem a dialogu 

mezi podnikateli a spotřebiteli, 

 zvýšení účinnosti dozoru na trhu, posílení vymahatelnosti práva, 

 podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací, 

 sledování vývoje vybraných aspektů ochrany spotřebitele na trhu, 

 institucionální zajištění ochrany spotřebitele
23

. 

 

2.2.2 Legislativní úprava ochrany spotřebitele v České 

republice 

Jakmile vstoupila Česká republika do Evropské unie, bylo nutné sladit legislativu  

s principy Unie. Tedy dosáhnout souladu některých právních předpisů: 

 Doporučení Komise 92/579/EHS, jenţ vyzývá členské státy, aby zřídily 

infrastruktury nezbytné k rozeznávání nebezpečných výrobků na vnějších 

hranicích, 

 Nařízení Rady 339/93 o přizpůsobení se s pravidly pro bezpečnost výrobků 

v případě výrobků dováţených z třetích zemí, 

 Směrnice Parlamentu a Rady o platbách přes vnitřní hranice, 

 Směrnice Parlamentu a Rady o úvěrech poskytovaných přes vnitřní 

hranice, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. 

Ochrana spotřebitele je v České republice rozdělena do těchto oblastí: 

 Soukromoprávní oblast – např. zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti  

za škodu způsobenou vadou výrobku. 

 Trestněprávní oblast – např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

 Veřejnoprávní oblast – např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Kromě výše zmíněných oblastí je zde řada dalších předpisů. Například: 

 občanský zákoník, 

 obchodní zákoník, 
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 ţivnostenský zákon, 

 zákon o České obchodní inspekci, 

 zákon o ochraně hospodářské soutěţe, 

 zákoník o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, 

 zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

 zákon o technických poţadavcích na výrobky, 

 zákon o ochraně spotřebitele
24

. 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je aplikován v rámci České republiky 

na prodej výrobků a poskytování sluţeb. Vymezuje podmínky pro podnikání, jeţ jsou 

podstatné pro ochranu spotřebitele. Obsahem tohoto zákona je výčet povinností prodeje 

výrobků a sluţeb, úkoly veřejné správy a ustanovení pro zřizování sdruţení na ochranu 

spotřebitelů či jiných právnických osob. Význam zákona spočívá také v tom, ţe zahrnuje 

primární ustanovení týkající se právního postavení spotřebitelských asociací včetně jejich 

oprávnění a to vzhledem k institucím veřejné správy. 

Zákon č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů začleňuje 

do právního řádu ČR poslední změnu běţných a specifických poţadavků ochrany spotřebitele 

odpovídající na poţadavky směrnic EU týkajících se nekalých podmínek ve spotřebitelských 

smlouvách a o ochraně spotřebitele ve smlouvách sjednaných jinde neţ v provozovně  

a na dálku
25

. Jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 2.1.3, byla vydána Směrnice Evropského 

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

Tato směrnice byla implementována do českého občanského zákoníku novelou  

č. 367/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001.  

 

2.3 Institucionální zabezpečení ochrany spotřebitele 

V této podkapitole jsou popsány jednotlivé instituce zabývající se ochranou 

spotřebitele jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni České republiky. 

Na úrovni Evropské unie patří ke stěţejním institucím Evropská komise, Evropský 

parlament, Rada ministrů. Dále zde působí různé spotřebitelské úřady a organizace. 
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Na úrovni České republiky je hlavní institucí, jeţ se zabývá touto problematikou, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které plně spolupracuje s Českou obchodní inspekcí. 

 

2.3.1 Institucionální zabezpečení ochrany spotřebitele  

na úrovni Evropské unie 

Členské státy Evropské unie usilují od poloviny 70. let minulého století o vytvoření 

jakési minimální úrovně ochrany spotřebitele, která by byla zaručena ve všech členských 

zemích. Důvodem je jistota spotřebitele, ţe jeho práva jsou chráněna po celé EU stejně  

jako na domácím trhu. Tím spotřebitelům vzniká důvěra ve zboţí, které jim je nabízeno  

na jiném neţ domácím trhu. Právní akty na ochranu spotřebitele mají ve velké míře charakter 

směrnic, které jsou členské státy povinny včlenit do svého národního práva ve stanovené 

časové lhůtě
26

. 

Současným komisařem Evropské komise na ochranu spotřebitele je John Dalli 

z Malty. Hlavní odpovědnost za tuto oblast má odbor Generálního ředitelství pro zdraví  

a ochranu spotřebitele (DG SANCO). Prvořadým úkolem Generálního ředitelství  

je zabezpečení ochrany zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů spotřebitele a veřejného 

zdraví. Usiluje také o to, aby se z Evropy stalo zdravější a bezpečnější místo a spotřebitelé  

si byli jistí ochranou svých zájmů. K dalším cílům patří také ochrana zdraví a dobré ţivotní 

podmínky hospodářských zvířat, ochrana zdraví plodin a lesů a zajištění zdravého  

a bezpečného jídla po celé EU bylo bezpečné a zdravé. V rámci tohoto ředitelství působí  

tři vědecké poradní výbory, k nimţ patří Vědecký výbor o vznikajících a nově 

identifikovaných rizikách, Vědecký výbor pro zdraví a ekologická rizika a Vědecký výbor  

pro spotřebitelské výrobky
27

. 

Evropský parlament se podílí v oblasti ochrany spotřebitele spolurozhodováním  

při vytváření legislativy. Vedle toho hraje i velmi důleţitou roli při prosazování spotřebitelské 

politiky a legislativy
28

. Důleţitým výborem v rámci EP je Výbor pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů (IMCO). Dohlíţí na správné uplatňování legislativy a sleduje, jak jsou 

dodrţovány pravidla EU pro volný pohyb zboţí, sluţeb a kvalifikovaných pracovníků,  

při vytváření norem a pro celní politiku, zajištění bezpečných výrobků, posílení práv 
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spotřebitelů, poskytování informací o produktech a sluţbách spotřebitelům. Mimo to, se také 

snaţí o sníţení administrativního zatíţení, zlepšení přístupu k veřejným zakázkám  

či o podporu vzájemného uznávání odborné kvalifikace a rozšíření jednotného trhu pro rychle 

se rozvíjející odvětví jako například elektronický obchod
29

. Kompetence IMCO spočívají 

zejména: 

 v koordinaci vnitrostátních právních předpisů na vnitřním trhu na úrovni 

Společenství týkající se především volného pohybu zboţí včetně harmonizace 

technických norem, svobody usazování a volného poskytování sluţeb 

s výjimkou finančních a poštovních sluţeb; 

 v opatřeních, která mají za cíl definování a odstranění případných překáţek  

ve fungování vnitřního trhu; 

 v prosazování a ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů při vytváření 

vnitřního trhu, výjimkou jsou záleţitosti týkající se veřejného zdraví  

a bezpečnosti potravin
30

. 

K dalšímu výboru, který se zabývá problematikou ochrany spotřebitele,  

patří Výbor pro Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
31

. 

V rámci Rady ministrů spadá oblast ochrany spotřebitele do působnosti Rady  

pro konkurenceschopnost a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti 

spotřebitelů. O otázkách souvisejících se spotřebitelem a jeho ochranou vyjednává i pracovní 

skupina pro ochranu a informování spotřebitele. V této pracovní skupině jsou projednávány 

návrhy právních předpisů a ostatních dokumentů ještě před schválením Radou
32

. 

Ochranou spotřebitele zabývají také různé spotřebitelské agentury a úřady. 

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) byla zřízena v roce 2005,  

se sídlem v Lucemburku. Věnuje se ochraně spotřebitele a jeho vzděláváním v oblasti 

bezpečnosti potravin
33

. 

Evropská spotřebitelská poradní skupina (ECCG) byla zaloţena roku 2003  

a nahradila Spotřebitelský výbor. Jedná se o konzultační orgán Evropské Komise slouţící  

                                                 
29

EVROPSKÝ PARLAMENT Vnitřní trh a ochranu spotřebitele. [online]. 2012. [cit. 18.2.2012]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/IMCO/home.html 
30

 HOROVÁ, Olga, ref. 22, str. 33 
31

EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012.  [18.2.2012]. Dostupné z: 
<http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/> 
32

EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012.  [18.2.2012]. Dostupné z: 
<http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/> 
33

EUROSKOP: Ochrana spotřebitele. [online]. 2012.  [18.2.2012]. Dostupné  
z: <http://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/> 



25 

 

k diskusi o problémech vztahujících se k zájmům spotřebitelů. Další její funkcí  

je informování Komise o vývoji spotřebitelské politiky v jednotlivých členských státech. 

Evropská Komise vidí v poradní skupině účinné fórum, které na evropské úrovni podporuje  

a hájí zájmy spotřebitelů v kaţdé oblasti politiky. Mezi hlavní priority lze zmínit následující: 

 regulace obchodu a mezinárodních záleţitostí, 

 regulace elektronického obchodu a univerzálních sluţeb, 

 integrace do ostatních politik. 

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) poskytuje informace, jeţ dávají 

spotřebitelům potřebné znalosti o svých právech a povinnostech a umoţňuje jim  

tak nakupovat zboţí a sluţby na vnitřních trzích. Kromě toho odpovídá spotřebitelům  

na jejich otázky nebo jim pomáhá a poskytuje podporu jak při řešení stíţností s prodejci,  

tak i při soudních sporech.  

Evropská skupina pro spotřebitelská práva usiluje o propojení mezi právními 

zástupci a výzkumníky, kteří jsou včleněni do podpory zákonných zájmů spotřebitelů 

v jednotlivých zemích. Vydává zprávy k tématům, která jsou pokládána za nejdůleţitější 

v oblasti ochrany spotřebitele a zároveň společná všem států EU.  

Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl zaloţen v roce 2002 v Bruselu. Úkolem  

je udělovat vědecké posudky a stanoviska a podpora při přípravě právních ustanovení 

v oblastech ovlivňujících bezpečnost potravin a krmiv. 

Svaz evropských spotřebitelů je nejstarším sdruţením, které vzniklo jiţ v roce 1962. 

Prosazuje zájmy a práva spotřebitelů při tvorbě zákonů. Zabývá se problémy,  

které svými hospodářskými či právními důsledky mají vliv na spotřebitele nebo dopad na jeho 

zdraví, bezpečnost a ţivotní prostředí. Svaz usiluje o maximalizaci přínosů pro spotřebitele 

plynoucí z jednotného evropského trhu. Také se snaţí o minimalizaci moţných rizik  

pro spotřebitele a stále více se orientuje na kvalitu a sociální či etnické otázky. Mimořádnou 

péči věnuje nejvíce zranitelným občanům, jako jsou invalidé, děti či starší osoby.  

Asociace evropských spotřebitelů spojuje 31 organizací ze zemí EU, střední  

a východní Evropy. Hlavním cílem je posílení spolupráce takovým způsobem, aby došlo 

k intenzivnější práci prostřednictvím vyuţívání společných zkušeností. Snahou je také zesílit 

vliv spotřebitelů ve společnosti.  

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci
34

  

se zabývá zastoupením zájmů spotřebitelů v oblasti normalizace, certifikace a také v oblasti 

                                                 
34
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politiky a legislativy vztahující se na vytváření předpisů. Podporuje dosaţení bezpečnosti 

výrobků a sluţeb, snaţí se o zlepšení jejich dostupnosti, výkonu a také vlastností. To vše 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí. K důleţitým a hlavním oblastem patří hlavně 

bezpečnost dětí, bezpečnost domácích spotřebičů, ţivotní prostředí a bezpečnost dopravy  

a sluţby.  

Evropská agentura pro léčiva pomáhá k zajištění bezpečnosti, účinnosti a vysoké 

kvality humánních a veterinárních léčiv k ochraně zdraví veřejnosti a zvířat. Slaďuje 

hodnocení a dohled nad léčivy v EU. Mimo to spolupracuje s mezinárodními partnery,  

čímţ zvyšuje příspěvek EU k celkové harmonizaci
35

. 

 

2.3.2 Institucionální zabezpečení ochrany spotřebitele  

na úrovni České republiky 

V České republice má zodpovědnost za spotřebitelskou politiku a její provádění 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jenţ úzce spolupracuje s Českou obchodní inspekcí. 

Prostřednictvím České obchodní inspekce, která provozuje Evropské spotřebitelské centrum, 

je poskytována bezplatná podpora spotřebitelům při řešení sporů s prodejci zboţí a sluţeb 

z ostatních zemí Evropské unie, Islandu a Norska. Kromě této činnosti také poskytuje 

doporučení a informace o právech spotřebitelů na evropském trhu a jejích vymáhání. Pomáhá 

i při mimosoudním řešení přeshraničních spotřebitelských sporů
36

. 

Na ochranu spotřebitelů působí v ČR i řada spotřebitelských organizací. Například  

lze zmínit tyto následující. Občanské sdružení spotřebitelů TEST realizuje a publikuje 

nezávislé a objektivní testy výrobků a sluţeb, upozorňuje na nebezpečné a zdravotně závadné 

výrobky a uděluje informace o právech, jeţ chrání spotřebitele. Sdružení českých 

spotřebitelů hájí zájmy a práva spotřebitele se zaměřením na oblasti týkající se nejvíce 

zranitelných spotřebitelů, jako jsou děti, osoby se zdravotním postiţením a senioři. Asociace 

občanských poraden poskytují odborné, bezplatné a sociálně odborné poradenství 

v oblastech jako jsou sociální dávky a pomoc, zdravotnictví, ochrana spotřebitele atd.
37

. 
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3. Analýza spotřebitelských práv se zaměřením  

na internetový obchod 

Členství v EU garantuje spotřebiteli dostatečnou ochranu. K nejdůleţitějším hodnotám 

EU patří jak podpora spotřebitelských práv, dobré ţivotní podmínky tak i blahobyt 

spotřebitelů. Tyto hodnoty jsou obsaţeny v zákonech kaţdého členského státu. 

K základním principům ochrany spotřebitele mimo jiné náleţí i uznání spotřebitelů  

jako rovnoprávných a zodpovědných aktérů obchodu na vnitřním trhu. V rámci vnitřního trhu 

je spotřebitelům dovoleno konat informovaná rozhodnutí týkající se nákupu zboţí a sluţeb. 

Zároveň jim má být poskytnuto hledat velmi výhodné obchody a tím podpořit kvalitu 

hospodářské soutěţe v Evropské unii
38

. 

 

3.1 Spotřebitelská práva v EU 

První spotřebitelská práva zveřejnil americký prezident J. F. Kennedy. V roce 1962 

předstoupil před Kongres se zprávou, ve které nastínil svou vizi o právech spotřebitelů.  

V této zprávě stanovil první čtyři práva spotřebitelů: 

 právo na bezpečnost, 

 právo na informace, 

 právo na výběr, 

 právo být vyslyšen. 

V současné době je Mezinárodní organizací spotřebitelů vyhlášeno osm práv 

spotřebitelů: 

 právo na bezpečnost, 

 právo na volný výběr, 

 právo na odškodnění, 

 právo na informace, 

 právo na vzdělání, 

 právo na základní potřeby, 

 právo na zdravé ţivotní prostředí, 

 právo na zastupování. 

                                                 
38
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EU se zaměřuje v souvislosti s těmito osmi právy spotřebitelů zejména  

na následujících pět základních práv spotřebitele: 

 právo na ochranu zdraví a bezpečnosti – za běţných podmínek pouţívání 

nesmí zboţí ani sluţby v sobě zahrnovat riziko, 

 právo na ochranu ekonomických zájmů – kupující i konečný uţivatel 

musí být ochraňováni před špatnými praktikami prodávajících, jako je klamavá 

reklama nebo nečestné doloţky atd., 

 právo na náhradu školy – spotřebitelé by měli obdrţet rady a pomoc 

v případě vadného zboţí nebo sluţby i okamţitou kompenzaci za jakékoliv 

poškození, 

 právo na srovnávací informace – obsáhlé informování a vzdělávání mládeţe 

a dospělých s cílem umoţnit spotřebitelům realizovat informovanou volbu trhu, 

 právo na zakládání spotřebitelských sdružení – s organizacemi spotřebitelů 

by se měly konzultovat i všechny legislativní návrhy týkající se zájmů 

spotřebitelů. 

Těchto pět základních práv schválila Rada v roce 1975 v rámci Prvního programu 

Evropského společenství pro ochranu spotřebitelů a informační politiku. Součástí  

tohoto programu byla i tzv. Charta práv spotřebitele.
39

 

Zákony EU vztahující se na zprostředkovaný prodej platí nejen při nakupování  

přes internet, ale také pro ostatní druhy prodeje kromě běţného obchodu. Tedy i prodej  

po telefonu, zásilkový prodeje atd. 

Při nákupu prostřednictvím online internetového obchodu by spotřebitelé neměli 

očekávat úplnou bezpečnost. Lze jí však posilovat především tím, ţe spotřebitelé budou  

při svém nákupu opatrní v poskytování svých osobních údajů, zejména při placení.  

Důleţité je však také věnovat pozornost při sledování informací, jeţ o sobě uděluje prodejce. 

Aby občané byli lépe obeznámeni ohledně svých spotřebitelských práv, publikovala 

Evropská komise příručku nazvanou: „Deset základních pravidel“ ochrany spotřebitele 

v Evropské unii. 

Práva spotřebitelů a způsob jejich pouţití se mohou v kaţdé členské zemi odlišovat.  

Liší se zpravidla podle toho, jakým způsobem členské státy převedly pravidla Evropské unie 

do svých národních zákonů. Existují však okolnosti, kdy národní zákony na ochranu 

spotřebitele poskytují značnou míru ochrany.  
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V rámci EU má spotřebitel moţnost nakupovat jakékoliv zboží v jakémkoli 

členském státě. Podle předpisů EU má spotřebitel moţnost nakupovat v různých městech 

různých členských států EU. Jakmile se vrátí zpět do domovské země, nemusí mít na starosti 

placení cla či dodatečného DPH. Orgány dané členské země nemohou zakázat dovoz zboţí 

zákonně zakoupeného v jiné členské zemi EU. Ovšem jsou zde výjimky vztahující se na 

dovoz střelných zbraní či tzv. morálně uráţlivé předměty
40

. 

Spotřebitel má právo rozmyslet si nákup. Vzhledem k tomu, ţe je určena tzv. lhůta  

na rozmyšlenou, má spotřebitel právo zrušit svou zakázku a odeslat ji zpět prodejci.  

Takto můţe učinit z jakéhokoliv důvodu, nejméně však 7 dní po obdrţení zboţí. V některých 

členských zemích můţe být tato lhůta i delší. Povinností prodejce je vrátit spotřebiteli peníze  

do 30 dnů. Pravděpodobně však můţe dojít k tomu, ţe spotřebitel musí prodejci uhradit 

náklady vzniklé s odesláním zboţí. Lhůta na rozmyšlenou se nevztahuje na hotelové 

rezervace, prodej jízdenek, pronájem vozidla, koncerty a na potraviny a nápoje, jeţ jsou 

doručovány pravidelnou dodávkou. Vyloučeny jsou také soukromé prodeje
41

. 

Zákony Evropské unie umoţňují, aby spotřebitel vrátil zpátky poškozené zboží 

s nárokem na jeho opravu či výměnu. Ovšem za předpokladu, ţe tento výrobek nesplňuje 

podmínky uvedené ve smlouvě uzavřené s prodávajícím v momentě jeho koupě. Jinou 

moţností je případně zaţádat o slevu nebo také vrácení celé částky. Nárok lze uplatnit nejvýše 

do dvou let od převzetí koupeného zboţí. Prodejce je povinen v průběhu prvních šesti měsíců 

dokázat, ţe vlastnosti zakoupeného výrobku souhlasí s vlastnostmi uvedenými v kupní 

smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím.  

Existují zákony EU, které podporují, aby byla zaručena vysoká úroveň bezpečnosti 

všech výrobků. Ačkoliv pravidla nezajišťují spotřebitelům ţádné riziko či naprostou 

bezpečnost, řadí se země EU mezi ty, jejichţ míra bezpečnosti je nejvyšší na světě.  

Na principu zajištění bezpečnosti celého potravinového řetězce je opřena bezpečnost potravin. 

Výroba potravin, metody při jejich zpracování, aplikace barviv a přísad i prodej,  

to vše je upraveno zákony EU o bezpečnosti potravin. Prostřednictvím nich dochází  

i k úpravě bezpečnosti potravin, které jsou dováţeny od obchodních partnerů z celého světa. 

Jsou zpřísněny i bezpečnostní normy týkající se spotřebního zboţí jako například u hraček, 

kosmetiky či elektrických zařízení. Zákony jsou také doplněny předpokladem,  

kdy veškeré prodávané produkty v rámci Evropské unie musí být bezpečné. Jestliţe firma 
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přivede na trh výrobek a zjistí, ţe není bezpečný, ihned ze zákona informuje příslušné orgány 

v dané zemi EU. Povinností firmy je produkt představující opravdové nebezpečí odebrat 

z trhu
42

. 

Právo na dodávku zboží v přiměřené lhůtě. Zboţí, které si spotřebitel objednal,  

by mělo být přijít do 30 dnů. Tato doba se můţe změnit s tím, jak se spotřebitel s prodejcem 

dohodne. Pokud se však nedohodnou jinak, má být zboţí dodáno do této lhůty. 

Právo na jasné informace souvisí s tím, ţe internetový prodejce v rámci EU  

je povinen udělit spotřebiteli důkladné informace. Jedná se například o základní vlastnosti 

výrobku či sluţby a jejich celkovou cenu, tedy včetně veškerých daní a poplatků za dodávku.  

Mimo jiné musí také poskytnout příslušné kontaktní údaje, náklady na dopravu, platební 

podmínky, moţnost práva odstoupit od smlouvy, doba platnosti nabídky a ceny a minimální 

doba trvání smlouvy. 

Dle zákonů EU má spotřebitel právo na záruku 2 roky. Toto právo lze pouţít 

v případě, kdy je zboţí vadné, popřípadě neodpovídá takovému, které bylo inzerováno. 

Jestliţe výrobek nelze v patřičné lhůtě či bez obtíţí opravit nebo vyměnit, můţe spotřebitel 

zaţádat o vrácení peněţní částku nebo o slevu z ceny
43

. 

Je nezákonné, aby on-line obchody mající sídlo v EU, odmítaly prodávat výrobky 

zákazníkům v jiné zemi EU
44

. 

Jestliţe spotřebitel podepisuje smlouvu, stane se, ţe si nepřečte text uvedený velmi 

drobným písmem, v němţ mohou být uvedeny důleţité informace. Tyto nečestné smluvní 

podmínky jsou však dle zákonů EU nedovolené. Smlouvy by měly být vůči zákazníkům 

čestné. Nezáleţí na tom, ve kterém členském státě je smlouva podepsána.  

Před tímto zneuţitím plně chrání zákony. 

Spotřebitelé mohou svá rozhodnutí v některých případech měnit. Zákony EU 

chrání spotřebitele před podomním prodejem i před tzv. podvody inerčního prodeje.  

Jde o situaci, kdy spotřebiteli bylo dodáno zboţí, které si však neobjednal a navíc o zboţí, 

které je v EU zakázané.  

Podle předpisů EU je povinností prodejce označovat výrobky cenami, tedy uvádět 

prodejní a jednotkovou cenu na všechny výrobky. Je přímo vyţadováno, aby v obchodech 
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byla uváděná jednotková cena (například za jeden kilogram nebo za jeden litr). Účelem 

uvádění prodejní a jednotkové ceny je zdokonalit informovanost spotřebitelů i výhoda 

následného cenového srovnávání. Značení ceny nesmí být zavádějící. Cena musí být jasně 

viditelná a čitelná.  

Spotřebitelé by neměli být klamáni. Můţe nastat situace, kdy spotřebitel obdrţí 

dopis s uvedením výhry v nějaké soutěţi. Následně se však ukáţe, ţe nic nevyhrál a jedná se  

o podvod. Poštovní zásilková sluţba tímto usiluje o získání objednávky. Takové jednání 

ovšem není v souladu se zákony EU. Prodejci vykovávající prodej prostřednictvím 

komunikačních prostředků na dálku jsou povinni být v době kontaktu poctiví a upřímní. 

Evropská unie ţádá, aby prodejci zákazníkům sdělovali kompletní informace týkající se toho, 

kdo jsou, co prodávají, cenu jejich produktů včetně daní a poplatků za doručení, i dobu trvání 

ohledně dodání výrobků. Úvěrové instituce musejí spotřebitelům poskytnout veškeré detaily 

úvěrové smlouvy (výše úroku, délka splatnosti smlouvy, moţnosti zrušení smlouvy atd.), 

která má být s nimi uzavřena. 

Ochrana spotřebitelé v průběhu dovolené. V tomto případě chrání zákony EU 

spotřebitele před sluţbami, které neodpovídají popisu původně sjednaného zájezdu a moţným 

krachem cestovní kanceláře. Pokud situace nastane, je její povinností zajistit spotřebiteli 

odškodnění a v případě krachu dopravu zpět do domovské země. Můţe dojít i tomu,  

ţe cestovní kancelář zvýší cenu, případně dojde ke změně místa dovolené, aniţ by byl 

spotřebitel předem informován. V tomto případě má spotřebitel právo zájezd zrušit. 

V průběhu dovolené i po jejím ukončení jsou spotřebitelé také chránění před bezohlednými 

způsoby prodejců tzv. timeshare pobytových programů. Jde o programy umoţňující 

kaţdoročně pouţívat byt nebo vilu v letoviscích na období vymezené ve smlouvě. Prodejci se 

snaţí přesvědčit turisty k podepsání cenově nepříznivé dohody. Evropská legislativa nařizuje, 

aby byla spotřebitelům poskytnuta před uzavřením smlouvy broţura o dané budově i překlad 

navrţené smlouvy v rodném jazyce. Od smlouvy lze během deseti dnů odstoupit bez udání 

důvodu, avšak nesmí souviset s finančními poţadavky ze strany poskytovatele.  

Vnitřní trh EU poskytuje spotřebitelům mnoho příznivých podmínek pro obchodování 

i rozsáhlý výběr a lepší zhodnocení peněz. Je nutné získat u spotřebitelů důvěru, ţe nejlepší  

a výhodný nákup mohou provést kdekoliv v Evropě. Existuje celoevropská síť, která se snaţí 

zvyšovat důvěru spotřebitelů prostřednictvím informací o spotřebitelských právech 

v Evropské unii. Kromě informování podporuje spotřebitele při účinném urovnávání 

příhraničních sporů. Jedná se o Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Centra 

spotřebitelům radí, jaké mají práva v případě nákupů za hranicemi svého domovského státu. 
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Mimo to i poradí s ţádostí o náhradu, kdyţ je spotřebitel ve sporu s obchodníkem v jiné 

členské zemi EU
45

. 

Při nákupu zboţí z jiné členské země, je prodejce povinen předat spotřebiteli návod  

v rodném jazyce. V případě, ţe by návod nedodal, smí se ho spotřebitel domáhat.  

To samé platí i pro závazné informace týkající se například způsobu uplatňování reklamace
46

. 

 

3.2 Síť Evropských spotřebitelských center 

Zájmy spotřebitelů mají být podporovány a chráněny, obzvláště se zřetelem  

na vzrůstající sloţitost trhů, na nichţ se objevují. V poslední době došlo k nadměrně velikému 

růstu týkajícího se rozměru a velikosti trhů. Tento nárůst byl zapříčiněn zejména zavedením 

eura, dnes v 17 členských zemí EU, vnitrounijní pohyblivostí a rozvojem elektronického 

obchodování. Evropský vnitřní trh poskytuje řadu výhod a umoţňuje spotřebiteli rozsáhlý 

prostor pro rozhodování s moţností získání výrobku s lepší kvalitou a s vynaloţením stejných 

výdajů. 

Síť Evropských spotřebitelských center (dále jen Síť ESC) vznikla v roce 2005 

sloučením dvou jiţ dříve samostatně existujících sítí. První sítí byla tzv. „Euroguichets, která 

udělovala spotřebitelům informace a podporovala je při přeshraničních otázkách. Druhá síť  

se nazývala Síť pro mimosoudní řešení sporů napomáhající spotřebitelům při řešení jejich 

konfliktů mimosoudním způsobem. Vyuţívala alternativní řešení konfliktů s pomocí 

zprostředkovatelů a rozhodců. Roli těchto dvou sítí postupně přebrala Síť ESC má své 

umístnění ve všech členských zemích EU ale i v Norsku a Islandu a seskupuje jednotlivá 

Evropská spotřebitelská centra (dále jen ESC) poskytující spotřebitelům odborné poradenství, 

a odpovědi na mnohé otázky typu na koho se obrátit s problémem souvisejícím s nakoupeným 

zboţím z jiného členského státu, kde získat informace o svých spotřebitelských právech,  

kdo spotřebiteli pomůţe s konfliktem nebo v případě předloţení ţaloby proti prodejci
47

. 

Evropská komise je institucí koordinující celou práci Sítě ESC. Spolu s jednotlivými 

členskými státy EU financuje jednotlivá spotřebitelská centra. ESC hromadně publikují 

zprávy z oblasti ochrany spotřebitele. Vztahují se vţdy k některým praktickým tématům  

                                                 
45

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 42 
46ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE: Nakupování online bez rizika. [online]. 2012. [cit. 29. 3. 2010].  
Dostupné z: <http://www.coi.cz/cs/esc-2/nakup-pres-internet/nakupovani-online-bez-rizika-letak-esc.html> 
47

EVROPSKÁ KOMISE: Ochrana spotřebitele: Síť Evropských spotřebitelských center. [online]. 2012.  
[cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/consumer/art_4834_cs.htm> 
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jako například ke komparaci hotelových ratingů nebo k prozkoumávání sluţeb v lyţařských 

centrech v Evropě
48

. 

Kdyţ spotřebitel plánuje řešit přeshraniční konflikt, je nutné kontaktovat centrum 

v dané zemi. U příslušného centra získá doporučení co dělat a také pomoc pokud jde o: 

 příslušné nařízení týkající se daného sporu a legislativní předpisy, 

 strukturu alternativního řešení konfliktů (ADR)
49

,  

 formality vztahující se na řešení konfliktů prostřednictvím ADR  

a jak je uskutečnit. 

V případě finančních sluţeb a sporů v této oblasti, je zřízena síť FIN-NET (financial 

services complaints network)
50

. 

Síť ESC vyřešila v roce 2010 více jak 71 000 případů. Vzhledem k předcházejícímu 

roku došlo k 15 % nárůstu. V témţe roce bylo vyřešeno přibliţně 40 % ţalob spotřebitelů 

dohodou s obchodníkem.  

 

3.3 Stížnosti spotřebitelů 

Pro řešení konfliktů mezi prodávajícím a kupujícím zhotovila Evropská komise 

příslušný formulář týkající se stíţností. Jeho prostřednictvím má dojít ke zdokonalení diskuse 

mezi spotřebiteli a podnikateli. Mimo jiné má poskytnout smírnou úmluvu při problémech 

s transakcemi. Formulář je vymezen pro spotřebitele, spotřebitelské organizace, podnikatele  

a v neposlední řadě pro orgány nesoudního druhu pro urovnávání spotřebitelských konfliktů.  

Dostupnost formuláře je v 11 úředních jazycích Evropské unie. Je stylizován takovým 

způsobem, aby pro spotřebitele fungoval jako pomocník, který mu má pomoct ohledně 

formulace samotné stíţnosti. Při vytváření formuláře vyuţila Komise přesná slova 

k pojmenování určitého skutkového stavu. Hlavně kvůli tomu, aby tyto výrazy, byly  

pro neodborníky pochopitelné. Poněvadţ jsou zde pouţity právní termíny, jeţ jsou za jistých 

okolností nutné, zformulovala Komise tzv. rozcestník pro lepší orientaci. Formulář lze vyuţít 

                                                 
48

 EUROPEAN COMMISSION: European Consumer Centres Network. [online]. 2012. [cit. 2.3.2012]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/consumers/ecc/about_ecc_en.htm> 
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 Alternativní řešení sporů – tzv. ADR – alternative dispute resolution 
50

DOLCETA: Spotřebitelská práva: Jak to funguje v případě přeshraničního sporu? [online]. 2012. [cit. 2.3.2012]. 
Dostupné z: < http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod1/Jak-to-funguje-v-pripade-reseni.html> 
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bez ohledu na důleţitost a druh konfliktu. Vyuţívá se nejen při řešení právních konfliktů  

na národní úrovni, ale také na přeshraniční úrovni v EU 
51

. 

V níţe uvedeném Grafu 3. 1 jsou v procentech uvedeny údaje o počtu zaznamenaných 

stíţností v jednotlivých oblastech za rok 2010. Téměř 33,2 % (10 557) ze zaznamenaných 

stíţností a sporů bylo v oblasti dopravy a 57 % z těchto stíţností se týkalo cestujících 

v letecké dopravě. Důvod stíţností v letecké dopravě souvisí zejména se sopečným výbuchem 

sopky na Islandu 
52

. Stíţnosti týkající se rekreačních a kulturních sluţeb bylo 23,7 %,  

a stíţností související s restauracemi, hotely či ubytovacími sluţbami bylo 11,5%. Naopak 

nejméně stíţnosti se objevilo v oblasti sluţeb souvisejících s opravami v domácnostech  

(5,8 %) a v oblasti komunikace (5,4 %). 

Graf 3.1 Počet zaznamenaných stížností v jednotlivých oblastech v roce 2010 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Síť Evropských spotřebitelských center – výroční zpráva, vlastní zpracování 

Následující Graf 3.2 uvádí, ţe většina problémů, kdy spotřebitelé podávali stíţnosti,  

se týkala výrobků či sluţeb a jejich kvality. V souvislosti s ní podalo stíţnost  

29,5 % spotřebitelů. Hned po kvalitě výrobků a sluţeb, si spotřebitelé stěţovali na jejich 

dodávku (23,7 %). Vedle toho byly obdrţeny i stíţnosti na smluvní podmínky (12,2 %)  

a na ceny a platby (10,5 %). Naopak nejméně stíţností se týkalo oblasti prodejní techniky, 

konkrétně 7,1 %. K poloţce „ostatní“ byly zařazeny například podvody, odškodnění  

nebo administrativní formality. Na tyto poloţky si stěţovalo 17 % spotřebitelů.  

                                                 
51EVROPSKÁ KOMISE: Ochrana spotřebitele: Stížnosti spotřebitelů. [online]. 2012. [cit. 1. 3. 2012]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/consumer/art_4833_cs.htm> 
52

 EUROPEAN COMMISSION: ECC-Net Annual Reports. [online]. 2012. [cit. 1.3.2012]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ecc_annual_reports_en.htm> 
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Graf 3.2 Důvody podaných stížností v roce 2010 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Síť Evropských spotřebitelských center – výroční zpráva, vlastní zpracování 

 

Způsob, který upřednostňují spotřebitelé při nákupu zboţí nebo sluţby, je uveden 

v Grafu 3.3, kde ve více neţ polovině případů byl produkt nebo sluţba zakoupen 

spotřebitelem prostřednictvím elektronického obchodu. Provedené transakce v rámci 

elektronického obchodu však představují 56,2 % veškerých stíţností. Kromě elektronického 

obchodu byl spotřebiteli k nákupu zboţí nebo sluţby pouţit kamenný obchod.  

U této moţnosti bylo obdrţeno 20,2 % stíţností. V poloţce „ostatní“ je zahrnut jak podomní 

prodej, aukce, trhy tak i veletrhy. Na tyto způsoby nákupu se obrátilo se stíţností 12,7 % 

spotřebitelů. Mezi nejméně oblíbené prostředky patřil prodej na dálku ovšem s výjimkou 

elektronického obchodu. Stíţnosti na tyto prodejní prostředky podalo 9,7 % spotřebitelů. 

Graf 3.3 Použité prostředky nákupu v roce 2010 (v %) 

 
 

Zdroj: Síť Evropských spotřebitelských center – výroční zpráva, vlastní zpracování 
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3.4 Internetové obchodování 

Díky současným informačním a komunikačním technologiím můţe prodejce své zboţí 

a sluţby nabídnout komukoliv a v jakémkoliv členském státě. Elektronické obchodování 

umoţňuje uzavřít transakci kdekoli na světě, ať uţ přímo z domova či kanceláře. 

Elektronická forma obchodování představuje zvláštní formu obchodu na dálku. Obchod  

je uzavřen dohodou online, tedy prostřednictvím internetu
53

. Nakupování touto formou 

umoţňuje spotřebitelům výběr z mnoha druhů zboţí a sluţeb. Zároveň je velmi pohodlné, 

poskytuje jim lepší přehled ale také jednodušší srovnání cen v různých obchodech.  

Avšak můţe přinést i problémy, a proto by spotřebitelé měli být při nákupu velmi opatrní  

a vţdy nákup důkladně promyslet. 

Kupující, kteří pouţívají internetové obchodování, mají v rámci EU zaručená práva, 

jeţ jsou tvořena pravidly týkající se zprostředkovaného prodeje, včetně odstoupení  

od smlouvy. V tom případě není problém, kdyţ si nákup rozmyslíte. Na co soustřeďovat 

pozornost při koupi přes internet ze zahraniční nebo při pomoci s ostatními souvisejícími 

problémy, s tím poradí ESC
54

. 

V České republice nakupuje přes internet více neţ čtvrtina obyvatel. V roce 2011 lidé 

nejvíce nakupovali prostřednictvím internetu oblečení a obuv. K dalšímu objednávanému 

zboţí pařila kosmetika, vstupenky, sportovní potřeby a zdravotnické prostředky.  

Přibliţně 2,5 mil. obyvatel uvedlo ve 2. čtvrtletí roku 2011, ţe v průběhu předešlých  

12 měsíců nakupovalo přes internet. Počet nakupujících přes internet vzrostl bezmála  

o 1,5 mil. za posledních 5 let. Mezi kupujícími mají v průměru převahu většinou muţi  

nad ţenami. Avšak ve věkové kategorie 16-24 převládají naopak více ţeny. Ve vztahu 

k získanému vzdělání pouţívají k nákupu internet jednoznačně absolventi vysokých škol.   

Mezi nakupující patří často i ţeny na rodičovské dovolené. Těchto bylo v témţe roce více  

jak polovina. K těm nejčastěji nakupovaným výrobkům patřilo zejména oblečení, módní 

doplňky a obuv. Dále pak kosmetika a zdravotnické prostředky. V porovnání výběru 

zakoupeného zboţí existují mezi muţi a ţeny velké rozdíly. Muţi častokrát nakupují převáţně 

sportovní potřeby, počítačový hardware a software, elektroniku či mobilní telefony. U ţen 

naopak převaţuje koupě oblečení a všelijakých módních doplňků. Z celkového počtu 

nakupujících přes internet si během uplynulého roku objednalo zboţí téměř 60 % ţen.  
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 DOLCETA: Elektronický obchod. [online]. 2012. [29. 3.2012]. Dostupné z: < http://www.dolceta.eu/ceska-
republika/Mod1/Co-je-to-e-obchod.html> 
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Čtyři z deseti těchto ţen si koupily kosmetický přípravek nebo zdravotnický prostředek. 

Nákup vstupenek na kulturní, popřípadě sportovní akce připadá jednoznačně na studenty.  

Mimo to také nakupují časopisy, knihy a sportovní potřeby, které si zakoupila třetina ze všech 

studentů z těch, kteří nakupují přes internet
55

. 

Graf 3.4 zobrazuje, jaké druhy zboţí spotřebitelé nejčastěji nakupují. Údaje jsou dány 

procentuálním vyjádřením jednotlivců, jeţ nakoupili zboţí v průběhu roku 2011 

prostřednictvím internetu. Jak jiţ bylo zmíněno, nejvíce si spotřebitelé kupují v rámci online 

internetového obchodu jednoznačně oblečení a obuv (45 %). Druhým nejčastěji kupovaným 

zboţím je kosmetika a zdravotní prostředky (27 %). Ihned za kosmetikou a zdravotními 

prostředky kupují spotřebitelé sportovní potřeby s 26 % podílem. Vyhledávaným zboţím  

jsou také knihy a časopisy, které spolu s elektronikou představují 19 % podíl. Mobily a jejich 

příslušenství si pořizuje 13 % spotřebitelů. Naopak nejméně nakupovaným zboţím je bílá 

technika (12 %).  

Graf 3.4 Jednotlivé druhy zboží zakoupené přes internet (v %) 

 
 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

 

V následujícím Grafu 3.5 je zachyceno, jaké druhy sluţeb spotřebitelé nejčastěji 

nakupují přes internet. Údaje, stejně jako u předcházejícího Grafu 3. 4, jsou dány 

procentuálním vyjádřením jednotlivců, jeţ nakoupili zboţí v průběhu roku 2011 

prostřednictvím internetu. Co se týká sluţeb nakoupených přes internet, nejvíce si spotřebitelé 

kupují vstupenky na kulturní akce (28 %). Stejný poměr je u sluţeb souvisejících s ubytování 

a koupí jízdenek či letenek. Tyto sluţby si kupuje 14 % spotřebitelů. Z tohoto grafu lze také 

vyčíst, ţe vstupenky na sportovní akce si přes internet objednává 12 % spotřebitelů.  
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Sluţby v oblasti fitness a welness si pořizuje 10 % spotřebitelů. Naopak nejméně  

si objednávají v rámci poloţky „jiné“. Tady jsou zařazeny například sluţby, které souvisí 

s gastronomií. Prostřednictvím internetu si jich objednává jen 4 % spotřebitelů. 

Graf 3.5 Jednotlivé druhy služeb zakoupených přes internet (v %) 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Česká republika ovšem výrazně zaostává v nakupování přes internet za průměrem 

Evropské unie. Tento průměr činí 43 %.  Ačkoliv došlo v průběhu posledních 5 let k nárůstu  

o skoro o 150 %, je ČR aţ na 16. místě
56

. 

Níţe uvedený Graf 3.6 zobrazuje procentuální podíl nakupujících v jednotlivých 

členských zemích EU. Hodnoty jsou vyjádřeny procentem z celkového počtu jednotlivců  

ve věku 16-74 let v dané zemi. Lze z něj vyčíst, ţe největší počet spotřebitelů (71 %),  

kteří nakupují přes internet, má Velké Británie a Švédsko. Hned za těmito zeměmi se umístilo 

Dánsko se 70 % a Nizozemsko s 69 % podílem nakupujících. Jak jiţ bylo zmíněno,  

Česká republika se umístila na 16. místě. Spolu s Polskem mají stejný podíl spotřebitelů 

vyuţívajících internetový obchod. V těchto zemích se nachází 30 % nakupujících. Naopak 

nejméně populární jsou internetové obchody v Bulharsku a Rumunsku. V Bulharsku vyuţívá 

nákup přes internet 7 % a v Rumunsku jen 6 % spotřebitelů. 
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Graf 3.6 Obyvatelé nakupující přes internet v jednotlivých zemích EU (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 3.7 zachycuje mnoţství nákupů uskutečněných přes internet v České republice. 

Údaje jsou vyčísleny v miliardách Kč. V tomto grafu lze vidět, ţe počet nákupů provedených 

přes internet kaţdým rokem neustále roste. Zpočátku, v roce 2005 bylo provedeno pouze  

10 mld. Kč nákupů. Naopak v roce 2010 došlo k razantnímu nárůstu a bylo zaznamenáno  

33 mld. Kč nákupů přes internet. Oproti roku 2005 došlo ke zvýšení o 23 mld. Kč. 

Graf 3.7 Množství nákupů uskutečněných přes internet (v mld. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Asociace pro elektronickou komerci, vlastní zpracování 

 

Nakupování prostřednictvím internetu je v ČR stále populární. Dle studie E-commerce  

má 84 % českých uţivatelů zkušenosti v online nakupování. Graf 3.8 zobrazuje počet 

obyvatel vyuţívajících internetový obchod v rámci ČR. Jak lze vidět, kaţdým rokem 
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docházelo k nárůstu počtu kupujících. V roce 2010 stoupl tento počet aţ na 5200 tisíc 

kupujících. Oproti roku 2005 tak došlo ke zvýšení o 3800 tisíc kupujících. 

 

Graf 3.8 Počet jednotlivců využívajících internetový obchod v ČR (v tisících) 

 

Zdroj: Asociace pro elektronickou komerci, vlastní zpracování 

 

3.4.1 Smlouva uzavíraná pomocí komunikačních prostředků 

Smlouva uzavíraná mimo provozovnu je prodej na základě smlouvy uzavřené  

na dálku. Jde o specifický způsob charakteristický tím, ţe poskytovatel realizuje činnost  

ze své provozovny, avšak spotřebitel s ním není při uzavírání smlouvy v osobním kontaktu. 

Výsledky činností prodávajícího se tedy projevují mimo jeho provozovnu.  

Jak jiţ bylo zmíněno, v rámci EU existuje směrnice Evropského parlamentu a Rady  

č. 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavíraných na dálku. V České republice 

byla tato směrnice doplněna do Občanského zákoníku. Jsou v nich uvedeny informace,  

které prodávající musí v dostatečném časovém předstihu poskytnout spotřebiteli.  

Jedná se o: 

 údaje o svém obchodním jménu, identifikačním číslu a sídlu či bydlišti, 

 název a hlavní charakteristiky zboţí nebo sluţeb, 

 určení ceny zboţí nebo sluţeb včetně všech poplatků, 

 vyčíslení nákladů na dodání, 

 způsob platby, dodání nebo plnění, 

 poučení o právu na odstoupení od smlouvy, jak vyplývá ze zákona, 

 náklady na pouţití komunikačních prostředků na dálku, 
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 dobu, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 

 

Neposkytnutím těchto informací dojde k moţné sankci ve formě prodlouţení lhůty,  

po kterou můţe spotřebitel odstoupit od smlouvy. 

Po uzavření smlouvy, nejpozději však současně s převzetím plnění, musí prodejce 

písemně poskytnout spotřebiteli informace týkající se:  

 údajů o svém obchodním jménu, identifikačním čísle a sídle či bydlišti, 

 informací o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit 

            od smlouvy, 

 informací o sluţbách po prodeji a o zárukách, 

 podmínek pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti 

nebo platnost je delší neţ 1 rok. 
57

 

 

3.4.2 Odstoupení od smlouvy 

Jestliţe si spotřebitel koupil zboţí přes internet, má podle zákona právo odstoupit  

od smlouvy bez udání důvodu a bez sankcí. Jak jiţ bylo výše uvedeno, lhůta je minimálně  

7 dní. To platí pro nákupy ve všech členských zemích EU, na Islandu nebo v Norsku.  

Nutnou podmínkou odstoupení od smlouvy je doručení dopisu o odstoupení do 14 dnů 

od přijetí zboţí do rukou prodávajícímu. Spotřebitel smí vyuţít právo, i kdyţ si sjedná 

smlouvu na dálku, ale zboţí si vyzvedne osobně v prodejně. O právu odstoupit, musí být 

spotřebitel informován dřív, neţ uzavře smlouvu. Pokud se stane, ţe obchodník spotřebiteli 

neoznámí moţnost odstoupení, protahuje se doba na odstoupení aţ na 3 měsíce od přijetí 

zboţí. V případě, ţe informuje spotřebitele později, tříměsíční doba je ukončena a začíná 

lhůta čtrnáctidenní. Nelze odstoupit od smluv vztahujících se: 

 na zboţí a sluţby, jejichţ cena je závislá na odchylkách finančního trhu, 

 na zboţí změněné na přání zákazníka (například nábytek), 

 na poskytování sluţeb, jestliţe jejich realizace začala před uplynutím lhůty  

14dnů, 

 na zboţí podléhající okamţité zkáze či opotřebení (například potraviny), 

 na dodávku tiskovin – časopisy, noviny, 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavíraných  
na dálku a Zákon č. 376 ze dne 14. září 2000, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 od smlouvy týkající se her, loterie, 

 od smlouvy o ubytování a dopravě, 

 na dodávku video a audio nahrávek, počítačové programy v případě poškození 

původního obalu
58

. 

Způsob odstoupení od smlouvy: 

 nejste povinni uvádět důvod svého odstoupení, 

 napsání doporučeného dopisu prodávajícímu s uvedením odstupu v zákonité lhůtě, 

 uveďte způsob vrácení peněz, 

 popište, o jaké zboţí jde a jaká byla jeho cena v době převzetí, 

 zboţí lze odevzdat současně s dopisem nebo s obdrţením peněz, 

 prodávající má povinnost odevzdat spotřebitel peníze do 30 dnů od odstoupení  

od smlouvy a bez sankcí
59

. 

 

3.4.3 Reklamace 

Jestliţe se spotřebitel rozhodne pro reklamaci, nejdřív by si měl řádně prostudovat 

smluvní podmínky daného internetového obchodu určující práva a povinnosti obou smluvních 

stran. Po prostudování smluvních podmínek se spotřebitel obrátí na pověřenou osobu 

popřípadě společnost, s níţ byla uzavřena smlouva. 

Před reklamací je nutné dát si dohromady veškeré doklady o koupi, rozbitý výrobek, 

obal, atd. U sluţby je doporučeno obstarat si fotografie způsobené škody. Všechny potřebné 

dokumenty jsou odevzdány společnosti pouze ve formě kopie. Samotná reklamace poté 

probíhá u prodávajícího, jemuţ je vysvětleno, v čem je problém. Reklamace můţe probíhat 

osobně, telefonicky nebo dopisem. Písemná forma reklamace se doporučuje v případech,  

kdy se prodávající o reklamaci nerozhodne ihned. Výhodnější je vzhledem k případným 

rizikům pozdějších sporů. Prodávající má povinnost vyhotovit kupujícímu potvrzení  

o vykonání opravy, době jejího trvání i datu uplatnění práva reklamace. Jestliţe prodejce 

nesepíše doklad o přijetí reklamace, můţe spotřebitel podat stíţnost u dozorového orgánu. 

Pokud prodejce zamítne zabývat se reklamací, je doporučeno zaslat mu další dopis 
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 ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE: Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu - při nákupu na dálku. 
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s upozorněním moţnosti soudního řešení. Dopis by měl obsahovat důvod reklamace, v čem 

spočívá problém a co je vyţadováno.
60

 

V EU se na spotřebitele vztahuje právo na tzv. eurozáruku. Coţ znamená, ţe i kdyţ má 

výrobce pobočku také například v České republice, neznamená to automaticky, ţe jeho místní 

zástupce příjme reklamaci zboţí, které bylo zakoupeno v jiné zemi EU. Existují výjimky,  

kdy spotřebitelům je umoţněno reklamovat vady u oprávněného obchodu v jiném členském 

státě. Avšak jen v případě, kdyţ s tím prodejce souhlasí a uvede tuto informaci v záručním 

listě, popřípadě jí písemně sdělí kupujícímu. Eurozáruka je tedy výhradně smluvní záleţitostí. 

Jestliţe dojde u věci k nesouladu s kupní smlouvou, právem spotřebitele je poţadovat 

odstranění buď bezplatnou opravou, nebo výměnou. Je na spotřebiteli, aby si rozmyslel,  

jaká moţnost je pro něj nejlepší. Pokud zvolí tak, ţe jeho vybraný způsob není moţný  

nebo by dodavatel jeho poţadavek neprovedl v patřičném čase, můţe spotřebitel od smlouvy 

odstoupit a doţadovat se vrácení peněz nebo přiměřené slevy. Prodávající je plně zodpovědný 

za shodu věci s kupní smlouvou v okamţiku předání. Spotřebitel má právo z rozporu s kupní 

smlouvou uplatnit po dobu dvou let od koupě. Pokud je vada na věci jiţ od počátku,  

ale spotřebitel ji zjistil v období mezi 6. a 24. měsícem od převzetí věci, je důkazní povinnost 

na něm. Existenci vady musí dokázat ihned při převzetí. 

Ve většině členských zemí je stanoveno, ţe reklamace má být vyřízena ve lhůtě čtyř  

aţ šesti týdnů. V České republice a na Slovensku je ze zákona stanovena maximálně 30 denní 

lhůta na vyřízení reklamace. V Polsku je tato lhůta jen 14 dní. Odlišuje se také započítávání 

doby opravy do lhůty pro reklamaci. V některých zemích platí, ţe lhůta pro uplatnění 

reklamace se neprodluţuje o dobu, po níţ byl výrobek v opravě nebo nedochází ke vzniku 

nové lhůty pro reklamaci u vyměněné sloţky
61

. 

 

3.4.4 Problémy při internetovém obchodování 

Při internetovém nakupování se pokládá smlouva za uzavřenou na dálku a zákonem  

je spotřebiteli poskytnuta větší ochrana. Nicméně se i tak vyskytují problémy, na které lze  

při uzavírání kupní smlouvy narazit. Jestliţe si spotřebitel vybere k nákupu internetový 

obchod, jeho zprostředkovatelem je daná webová stránka. U nákupu na dálku nedochází 

k osobnímu setkání s prodávajícím, a tudíţ není jednoduché přesně zjistit totoţnost 
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obchodníka a jeho sídlo. Tyto nedostatky mohou znamenat pro spotřebitele potíţe.  

Proto existují specifická pravidla, která poskytují spotřebitelům silnější ochranu při nákupu.  

I kdyţ se pravidla odlišují podle země, vesměs se jedná o povinnost umoţnit spotřebiteli 

takové informace, podle nichţ můţe lépe identifikovat prodávajícího, jeho firmu i sídlo.  

Jde také o pravidla týkající se lhůty k odstoupení od smlouvy a ochrana osobních dat.  

Jiţ zmíněné se nevztahuje na neevropské internetové stránky. 

Kdyţ nastane problém s nákupem přes internet, je důleţité, aby spotřebitel věděl  

jaké má práva. Vše se vztahuje ke smlouvě, která byla uzavřená. Pokud je sídlo obchodníka  

na území Evropské unie, tak se jeho odpovědnost řídí právem státu, v němţ má sídlo. Ochrana 

údajů a práva plynoucí ze smluv uzavřených na dálku jsou poté upraveny na úrovni EU. 

Spotřebitel je také chráněn právem své domovské země. Jestliţe má obchodník sídlo v jiné 

neţ členské zemi EU, pravidla určující práva a povinnosti obou stran jsou sloţitá.  

Liší se podle země, v níţ obchodník provádí svou obchodní činnost
62

. 

V ojedinělých případech můţe dojít i k tomu, ţe se sjednaný obchod na internetu 

nepodaří. Ať uţ prodejce neobdrţí platbu, nedodá příslušné zboţí, popřípadě pošle jiné zboţí,  

neţ které si spotřebitel objednal. V takovém případě je doporučeno se ihned obrátit  

na prodejce. Jeho povinností je přebrat zodpovědnost, ţe zboţí je vadné a neodpovídá 

inzerovanému. Jestliţe prodejce neobdrţí platbu, měla by proběhnout ze strany spotřebitele 

kontrola správnosti zadání všech údaje ohledně platby. V případě reklamace má spotřebitel 

právo vyţadovat po prodejci odškodnění veškerých nákladů, které souvisí s uplatněním dané 

reklamace. Častokrát se jedná o náklady související s dopravou reklamovaného zboţí 

k prodejci. Také je důleţité pozorně si přečíst všeobecné smluvní podmínky. Podmínky  

by měly být umístěné na daném internetovém obchodu, srozumitelné a viditelné. Případný 

vznik sporu mezi spotřebitelem a prodejcem v jiné zemi, bude řešit ESC. A to v případě,  

ţe si spotřebitel není jistý, jaká má práva
63

. 

Jak při nákupu nenaletět podvodníkům? Především je důleţité vyhnout se obchodům 

nezveřejňujícím kontaktní informace a nekomunikujícím se spotřebitelem. Kdyţ je obchod 

zdlouhavý hned v době prodeje, bude sloţitější i v komunikaci při moţné reklamaci.  
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Kromě ceny jsou podstatné i zasílací a ostatní náklady s tím související a také znát dodací 

lhůtu. Pomůţou i rady a zkušenosti známých, kteří uţ přes internet nakupovali
64

. 

 

3.4.5 Rady pro bezpečný nákup na internetu v ČR 

Buďte velmi ostraţití při volbě správného obchodu. Nízká cena a hezký vzhled 

neznamenají vţdy ten správný výběr. Kdyţ se cena u několika obchodů výrazně odlišuje  

od obvyklé ceny u většiny prodejen, většinou jde o výrobky tzv. šedého dovozu. Jde o zboţí, 

jeţ není vymezeno pro český trh. V případě tohoto zboţí můţe jít o částečnou nefunkčnost, 

která se mnohdy vyskytuje u mobilních telefonů. Můţe se jednat o nemoţnost uplatnit 

neplacenou reklamaci u autorizované opravny dané značky. Příliš nízká cena můţe znamenat, 

ţe jde o pouţité zboţí nebo kazové zboţí. Proto si spotřebitel musí velmi pozorně přečíst 

obchodní podmínky a zjistit, zda v těchto podmínka není skutečnost poznačena. Avšak 

povinností prodejce je obeznámit spotřebitele s touto zásadní informací při charakteristice 

parametrů výrobku. 

Jestliţe nemá spotřebitel zkušenosti s daným obchodem, je dobré zjistit si jeho kladné 

doporučení. Spotřebitel se musí zajímat, jestli obchod napomáhá při výběru výrobku, 

například udělením komentářů nebo posudků u zboţí. Doporučení zjištěná u vybraného 

obchodu poskytnou spotřebiteli informace o zkušenostech získaných ostatními spotřebiteli 

s tímto obchodem. 

Pro bezpečný nákup je lepší hledat obchod s logem certifikace APEK (Asociace  

pro Elektronickou komerci) nebo SOAP (Spotřebitelský audit obchodních podmínek). 

Seznam certifikovaných obchodů lze nalézt na internetu, například v katalogu certifikovaných 

obchodů
65

. Pro spotřebitele je certifikace známka větší spolehlivosti a jistoty při nakupování  

a také dovolání se svých práv. 

Zákon uděluje obchodníkovi povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách  

své identifikační číslo, obchodní a reklamační podmínky i nákupní řád. Úkolem spotřebitele 

je pozorně si přečíst tyto podmínky i nákupní řád. Při důkladném přečtení obchodních  

i reklamačních podmínek je spotřebitel víc obeznámen při řešení moţné reklamace.  

V těchto podmínkách vyhledá nejen způsob platby, dodání zboţí, způsob uplatnění reklamace 

ale také jeho nároky při objevení vady. 
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Bezpečné internetové obchody se poznají dle toho, ţe ve svých kontaktech zveřejňují 

provozovatele. Kdyţ obchodník uveřejní více informací o svém obchodě, a čím více  

si spotřebitel tyto informace ověří, tím větší je jistota spolehlivého nákupu. 

Spotřebitel musí být velmi pozorný při vyplňování své objednávky. Musí také dávat 

pozor při bezhotovostním placení. Ať uţ platbu provádí převodem, prostřednictvím mobilního 

telefonu krátkou textovou zprávou nebo online. Jestliţe se jedná o první nákup, je jednodušší 

zvolit metodu platby jako dobírku. Tento způsob platby je nejjistější, zároveň si musí schovat 

potvrzení o objednávce. Uschováním objednávky zamezíte případným komplikacím.  

Při převzetí objednávky je dobré si zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozený. 

Jestliţe je objednávka poškozená, zásilku raději nepřebírejte. V této situace je lepší sepsat 

s dopravcem záznam o poškozené zásilce a spojit se s prodejcem. Cena zásilky se pak musí 

shodovat s cenou potvrzenou od obchodníka.  

Při nákupu přes internet nemá spotřebitel moţnost, aby si mohl zboţí vyzkoušet  

a vidět jej. Proto je podle zákona stanoveno, ţe má právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel 

však nemůţe právo vyuţít u zboţí, které je upravené dle jeho poţadavků, u zboţí podléhající 

rychlému poškození, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio, video nahrávek  

nebo na dodávku počítačových programů.  

Zákon o ochraně spotřebitele určuje, ţe prodejce má povinnost neprodleně rozhodnout 

o reklamaci.  U komplikovaných případů se řeší do 3 pracovních dnů.  Reklamace  

i s odstraněním vady se řeší do 30 dnů od jejího uplatnění. Kdyţ prodejce ani do 30 dnů 

reklamaci nevyřeší, má spotřebitel stejné právo jako u neodstranitelné vady. To znamená,  

ţe můţe odstoupit od smlouvy, poţadovat nahrazení výrobku nebo slevu z ceny. 

Pokud spotřebitel nakupuje častěji, doporučuje se, aby nakupoval u prodejců, s nimiţ 

byl v minulosti spokojen a neměl ţádné problémy. Kladná zkušenost je významnou garancí 

bezpečného nákupu.
66
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4. Zhodnocení stávající situace včetně doporučení  

Tato kapitola je zaměřena na přípravnou fázi výzkumu, která zahrnuje několik kroků 

nutných k jeho provedení a také na realizační fázi výzkumu. Dále je zde detailně rozebrán 

dotazníkový výzkum s vyhodnocením jednotlivých otázek a následně je provedeno souhrnné 

zhodnocení včetně doporučení.  

 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

Přípravná fáze výzkumu je důleţitá pro jeho samotné provedení. Tato fáze zahrnuje 

několik na sebe navazujících kroků. 

 

Definování cílů 

- zjistit povědomí respondentů o ochraně spotřebitele v EU i v ČR, 

- zjistit zkušenosti respondentů s nákupem prostřednictvím komunikačních 

prostředků na dálku 

- určit znalost respondentů o spotřebitelských právech obecně a při internetovém 

obchodování 

- zhodnotit výsledky šetření a navrhnout doporučení 

Definování hypotéz 

H1 – Alespoň polovina respondentů pouţívá internet jako komunikační prostředek  

na dálku. 

H2 – Více neţ 20 % respondentů zná dokonale svá spotřebitelská práva při nákupu  

na dálku. 

 

Charakteristika základního souboru 

Základní soubor je tvořen ţenami a muţi ve věku od 18 let, přičemţ horní hranice 

věku nebyla stanovena, jelikoţ není rozhodujícím faktorem. Byli dotazování jak studenti EKF 

VŠB-TU Ostrava, tak i studenti z jiných škol a také lidé z vyšší věkové kategorie, 

odpovídající na jednotlivé otázky týkající se oblasti spotřebitele v Evropské unii i České 

republice. 
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V dotazníku byly pouţity tři demografické otázky zaměřené z hlediska věku, pohlaví  

a dosaţeného vzdělání. Výzkumu se zúčastnilo 245 respondentů. Následně byla provedena 

kontrola dotazníku a sníţen celkový počet na 239 respondentů.  

 

Zdroje a typy dat  

Z hlediska marketingového výzkumu jsou na začátku celého procesu data,  

z nichţ se informace vytvářejí. Ve výzkumu se zpravidla zkoumají data, ze kterých se tvoří 

informace jako souhrnný výklad jevu. Dle původu dat můţeme členit informace  

na sekundární a primární.
67

  

V rámci tohoto výzkumu jsou vyuţita kvantitativní primární data. Primární data jsou 

nově shromáţděná data ke specifickému účelu nebo pro specifický výzkumný projekt. Sběr 

primárních dat se vyuţívá v případě, ţe neexistují potřebná data, nebo jsou zastaralá, 

nepřesná, neúplná nebo nespolehlivá
68

.  

 

Způsob sběru dat 

Při sběru primárních dat se častokrát vyuţívá dotazování, pozorování  

nebo experiment. Pro tuto práci byla vyuţita metoda dotazování. Dotazování je nejznámější  

a nejčastěji pouţívaná metoda. Sběr dat spočívá v hledání konkrétních odpovědí přímo  

od respondentů. Lze získat informace o znalostech, názorech, preferencích, uspokojení atd.  

Rozlišujeme tyto typy dotazování: 

 osobní, 

 telefonické, 

 online (elektronické), 

 písemné
69

. 

 

Technika dotazování  

Dotazování je metoda sběru primárních dat zaloţená na přímém (rozhovor)  

nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem  

podle předem stanovené formy otázek. 

                                                 
67

 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3527-6 
68

 KOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-
247-1359-5 
69

 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, ref. 66 
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Podle způsobu kontaktu rozlišujeme jednotlivé typy dotazování. Výběr vhodného typu 

dotazování závisí na různých faktorech. V praxi se většinou jednotlivé typy navzájem 

kombinují. 

V tomto průzkumu byla vyuţita metoda on-line dotazování - při online elektronickém 

dotazování, tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Kdy jsou zjišťovány 

informace od respondentů prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo častěji na webových 

stránkách. Jedná se o nejmladší způsob dotazování, zaloţená na vyuţití internetu
70

. 

 

Nástroj sběru dat  

Při dotazování lze vyuţít několik nástrojů pro sběr primárních dat. Tyto nástroje 

pomáhají při zjišťování poţadovaných údajů, příp. při zaznamenávání odpovědí respondentů. 

V rámci dotazování existují tyto typy nástrojů: 

 scénář, 

 záznamový arch, 

 záznamové technické prostředky, 

 dotazník. 

Jako nástroj sběru dat v rámci tohoto výzkumu byl vyuţit dotazník. Dotazník  

je uveden v příloze č. 1. Představuje formulář s 23 otázkami a variantami odpovědí. V úvodu 

dotazníku je respondent osloven o jeho vyplnění a je zde vysvětlen účel dotazníku. Na konci 

dotazníků je umístěno poděkování. 

 

Výběrový soubor 

Výzkum obvykle dochází k závěrům o velkých skupinách spotřebitelů pomocí 

sledování malého výběrového souboru celé spotřebitelské populace. Výběrový soubor  

je reprezentativní segment populace. Existují dva typy výběru respondentů výběrového 

souboru. Jedná se o náhodný výběr a záměrný výběr. V rámci tohoto výzkumu byl vybrán 

záměrný výběr dle dosaţitelnosti, kdy výzkumník vybere nejsnáze dosaţitelné respondenty
71

. 

 

 

Časový harmonogram 

                                                 
70

 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, ref. 66 
71

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1545-2. 
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V následující Tab. 4.1 je vymezen časový harmonogram činností, který obsahuje 

časovou posloupnost výzkumu od definice problému aţ po analýzu dat. 

Tab.  4.1 Časový harmonogram činností 

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.

Definice problému a cíle výzkumu x

Sestavení plánu výzkumu x

Pilotáţ dotazníku x

Sběr dat x x

Zpracování dat x

Analýza dat x

Únor 2012 Březen 2012
Činnost

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kontrola plánu – pilotáž 

Před zahájením výzkumu jsem provedla pilotáţ dotazníku. Pomocí deseti 

dobrovolníků, kteří vyplnili zkušební dotazník, jsem otestovala kvalitu dotazníku. Na základě 

výsledku jsem upravila dotazník tak, aby byl pro respondenta srozumitelný a jasný. 

 

4.2 Realizační fáze výzkumu 

Dotazník byl vyhodnocen na počítači pomocí programu Microsoft Word a Microsoft 

Excel. V Excelu byla vyhotovena datová matice, kdy nejprve bylo provedeno třídění prvního 

stupně a poté třídění druhého stupně. Výsledky byly zpracovány v grafickém vyjádření  

i v tabulkách. 
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4.3 Vyhodnocení výzkumu 

Tato podkapitola obsahuje vyhodnocení všech otázek z výzkumu. Pro přehlednost 

byly k jednotlivým otázkám vytvořeny grafy a slovní interpretace. 

 

4.3.1 Ochrana spotřebitele a spotřebitelská práva 

První otázka zjišťovala znalost respondentů o ochraně spotřebitele. Jestli tento pojem 

znají a vědí, co znamená nebo naopak nemají o tomto pojmu ponětí. Pokud jde o vyhodnocení 

otázky, Graf 4.1 jednoznačně ukazuje, ţe 92,5 % respondentů ví, co ochrana spotřebitele 

znamená. Pouhých 7,5 % respondentů odpovědělo, ţe nikdy o ochraně spotřebitele neslyšelo. 

 
Graf 4.1 Znalost ochrany spotřebitele (v %) 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Druhá otázka zkoumala, zda jsou spotřebitelé dostatečně informováni v oblasti 

ochrany spotřebitele. Na výběr měli respondenti ze čtyř moţností, tedy zda si myslí,  

ţe jsou dostatečně informováni – „určitě ano“, nebo naopak nemají vůbec ţádné informace  

o této oblasti. Byly zde zařazeny i moţnosti „spíše ano“ a „spíše ne“, v případě, ţe dotazováni 

nemají aţ tolik informací o ochraně spotřebitele. Následující Graf 4. 2 ukazuje,  

ţe 56,1 % respondentů spíše není informováno a 35,2 % odpovědělo, ţe je spíše informováno 

v oblasti ochrany spotřebitele. Pouhých 5 % respondentů je plně informováno v této oblasti  

a 3,7 % zatrhlo moţnost, ţe jako spotřebitel nemá vůbec ţádné informace. 

 

 

 

92,5

7,5

ano, vím, co to znamená

ne, nikdy jsem neslyšel
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Graf 4.2 Jak jsou spotřebitelé informování v oblasti ochrany spotřebitele (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Třetí otázka v pořadí byla zaměřena na to, kde by spotřebitel hledal informace o svých 

spotřebitelských právech. Respondenti mohli vybrat více odpovědí, minimálně však jednu. 

Z tohoto důvodu jsou v grafu uvedena celá čísla, nikoli procenta. Graf 4.3 ukazuje,  

ţe moţnost internetu zatrhlo 176 respondentů jako zdroj informací pro hledání svých 

spotřebitelských práv. V obchodních podmínkách daného internetového obchodu by hledalo 

tyto práva 103 respondentů a 78 respondentů by po těchto právech pátralo také přímo 

v zákoně o ochraně spotřebitele. K moţnosti „jiné“ se přiklonilo 5 respondentů.  

 

Graf 4.3 Zdroje k informacím o spotřebitelských právech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čtvrtá otázka zjišťovala, jestli spotřebitelé vědí, popřípadě, někdy slyšeli o Síti 

Evropských spotřebitelských center. Z grafu 4. 4 lze vyčíst, ţe více jak polovina, respektive  
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co to znamená
ano, vím přesně, co 
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64,9% respondentů, nikdy o Síti Evropských spotřebitelských center neslyšelo. Naopak 

pouhých 4,6 % respondentů ví přesně, co tento pojem znamená. Respondentů, kteří mají 

ponětí, o jakou organizaci jde, ale přesně neví, co znamená, bylo 30,5 %. 

 

Graf 4.4 Znalost pojmu „Síť Evropských spotřebitelských center“ (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.2 Komunikační prostředky na dálku a nákup přes internet 

U páté otázky v pořadí bylo cílem zjistit, zda vůbec mají spotřebitelé zkušenosti 

s komunikačními prostředky na dálku. Pro lepší pochopení otázky bylo její součástí uvedení 

závorky s příklady jednotlivých komunikačních prostředků. Tato otázka byla rozdělovací.  

To znamená, ţe pokud respondenti zodpověděli otázku odpovědí „ano“, pokračovali 

následující otázkou. Jestli však odpověděli „ne“, dotazník je posunul aţ k demografickým 

otázkám a poté pro ně skončil. Graf 4. 5 ukazuje, ţe respondentů, kteří odpověděli „ne“ bylo 

pouhých 7 (2,9 %). Naopak těch, kteří mají zkušenosti s komunikačními prostředky,  

bylo 232 (97,1 %) respondentů. 
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Graf 4.5 Zkušenost s komunikačními prostředky na dálku (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U šesté otázky bylo zjišťováno, který druh komunikačního prostředku na dálku 

spotřebitelé vyuţívají při nákupu. Dotazovaný mohl zvolit více odpovědí, minimálně  

však jednu, proto jsou v grafu opět uvedena celá čísla. Z důvodu existence více druhů 

komunikačních prostředků na dálku, neţ je uvedeno v moţnostech odpovědí, jsem zvolila 

také moţnost „jiné“. Z Grafu 4. 6 lze vyčíst, ţe mezi respondenty jednoznačně převládá 

internet, prostřednictvím něhoţ nakupuje 232 respondentů. Nákup přes katalog vyuţívá  

64 respondentů, prostřednictvím pošty nakupuje 38 respondentů a telefon pouţívá k nákupu 

22 respondentů. Moţnost „jiné“ zvolilo 6 respondentů. 

  

Graf 4. 6 Druhy komunikačních prostředků na dálku využívaných při nákupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Sedmá otázka byla zaměřena na to, kde spotřebitelé nakupují v rámci internetového 

obchodu. U odpovědí mohli zvolit více moţných, avšak minimálně jednu, a proto jsou 

hodnoty vyjádřeny opět v celých číslech. Odpověď respondentů nebyla vůbec překvapující,  

neboť jak můţeme vidět v Grafu 4. 7, 176 dotazovaných nakupuje pouze v rámci České 

republiky. V jiné členské zemi EU nakupuje 49 respondentů a 44 respondentů nakupuje  

i mimo členské země EU. Nikdo z dotazovaných neodpověděl, ţe tento druh obchodu zatím 

nevyuţil. 

 

Graf 4.7 Preference oblastí nákupu v rámci internetového obchodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U osmé otázky v pořadí bylo u respondentů zkoumáno, jaké faktory jsou pro ně 

důleţité při výběru internetového obchodu. Respondent mohl zvolit více odpovědí, 

maximálně však tři. Stejně jako v předchozím grafu jsou zde uvedena celá čísla, nikoli 

procentuální vyjádření. Jak jiţ vyplývá z Grafu 4. 8, pro 216 respondentů je nejvíc důleţitým 

faktorem cena. Na druhé místo zvolilo 111 respondentů dodací lhůtu. Těsně po dodací lhůtě si 

vybralo 109 respondentů moţnost nabízeného sortimentu. Pro 87 respondentů je důleţitá 

komunikace mezi prodejcem a spotřebitelem. Na doporučení známých si vybírá elektronický 

obchod 59 respondentů. Podle přehlednosti internetových stránek pak volí druh obchodu  

45 respondentů. I tady byla zařazena mezi odpovědi moţnost „jiné“ a to z toho důvodu,  

ţe faktorů je cela řada a ne pro všechny jsou důleţité mnou uvedené faktory. Tuto odpověď 

zvolilo 13 respondentů. 
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Graf 4.8 Druhy faktorů pro výběr elektronického obchodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U deváté otázky bylo cílem zjistit, jaké druhy zboţí spotřebitelé nakupují 

prostřednictvím internetu. Opět zde respondenti mohli vybrat více odpovědí, minimálně jednu  

a proto nejsou hodnoty vyjádřeny v procentech. Níţ uvedený Graf 4. 9 uvádí, ţe spotřební 

elektroniku si přes internet nakupuje 148 respondentů. Druhou nejčastější poloţkou 

objednávanou přes internet bylo oblečení, kterou zvolilo 110 respondentů. Knihy  

si nakupuje 78 respondentů. U sportovních potřeb a kosmetiky odpověděl stejný počet, tedy 

68 respondentů, kteří si tyto druhy zboţí kupují přes internet. Zdravotní potřeby nakupuje  

48 respondentů. Opět zde byla zařazena moţnost „jiné“, jelikoţ existuje mnoho dalších druhů 

zboţí, které respondenti nakupují. Tuto odpověď zvolilo 61 respondentů.  

 

Graf 4.9 Druhy nakupovaných zboží přes internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Desátá otázka zkoumala, jakému způsobu placení dávají respondenti přednost. 

Respondenti mohli vybrat více odpovědí, minimálně však jednu. Jak lze vidět  

z Grafu 4. 10 platbu na dobírku vyuţívá 145 respondentů. Bankovní převod z účtu jako 

způsob platby při nákupu přes internet zvolilo 94 respondentů. Platbu platební kartu pouţívá 

60 respondentů a platbu sloţenkou zvolilo 6 respondentů. Odpověď „jiné“ vybrali  

3 respondenti. 

 

Graf 4.10 Způsob placení zboží při nákupu přes internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.3.3 Reklamace  

Jedenáctá otázka zjišťovala, jestli respondenti někdy reklamovali zboţí zakoupené  

na dálku. Respondenti měli na výběr ze dvou odpovědí. Jestliţe zatrhli odpověď „ano“, 

pokračovali následující otázkou. Z Grafu 4. 11 vyplývá, ţe tuto moţnost zvolilo  

62,1 % respondentů. V případě, ţe odpověděli „ne“, byli automaticky přesměrováni na otázku 

čtrnáct. Počet respondentů, kteří nikdy nereklamovali zboţí zakoupené na dálku, bylo 37,9 %. 
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Graf 4. 11 Zkušenost respondentů s reklamací zboží zakoupeným na dálku (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dvanáctá otázka zjišťovala zkušenost respondentů s reklamací, tedy zda jim byla 

uznána nebo ne. Graf 4. 20 poukazuje na skutečnost, kdy celých 91,4 % respondentů 

odpovědělo, ţe jim reklamace byla uznána. Naopak jen 8,6 % vybralo odpověď, ţe jim 

prodejce reklamaci neuznal.  

Graf 4. 12 Zkušenost s uznáním reklamace zboží (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve třinácté otázce byli respondenti dotazováni ohledně řešení reklamace prodejcem.  

U této otázky mohli zvolit více odpovědí. Hodnoty jsou tedy vyjádřeny v celých číslech 

Z následujícího Grafu 4. 13 plyne, ţe prodejce v rámci reklamace vyměnil zboţí  
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46 respondentům. U 40 respondentů byla reklamace vyřešena vrácením peněz. S opravou 

zboţí se setkalo 20 respondentů. V rámci moţnosti „jiné“ odpovědělo 7 respondentů. 

Graf 4. 13 Způsob vyřešení reklamace zboží 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.4 Řešení konfliktu 

Čtrnáctá otázka v pořadí zjišťovala, jestli respondenti někdy řešili konflikt 

s prodejcem prostřednictvím soudu. Z Grafu 4. 14 plyne, ţe všichni respondenti (100 %) 

odpověděli „ne“, tedy nikdy neřešily konflikt s prodejcem prostřednictvím soudu.  

 

Graf 4. 14 Zkušenost respondentů s řešením konfliktu prostřednictvím soudu (v %) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U patnácté otázky bylo naopak zjišťováno, jaká je zkušenost respondentů 

s mimosoudním řešením konfliktů. Odpověď je, jak plyne z Grafu 4. 15, téměř jednoznačná,  

a sice ţe 88,4 % respondentů má zkušenost s mimosoudním řešením konfliktů. Respondenti,  

kteří nemají s tímto způsobem řešení konfliktů zkušenost, bylo 11,6 %. 

 

Graf 4. 15 Zkušenost respondentů s řešením konfliktů mimosoudně (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.3.5 Odstoupení od smlouvy 

V šestnácté otázce v pořadí bylo cílem zjistit, zda respondenti vědí, o moţnosti 

odstoupení od smlouvy při nákupu na dálku. Tato otázka byla rozdělovací. V případě,  

ţe respondenti odpověděli „ano“, pokračovali další otázkou. V případě opačné odpovědi, tedy 

„ne“, byli automaticky přesměrováni na otázku číslo dvacet. Z Grafu 4. 16 vyplývá, ţe, těch, 

kteří odpověděli, ţe znají moţnost odstoupení od smlouvy, bylo 67,2 % respondentů. Naopak 

neznalost moţnosti odstoupení od smlouvy se projevila u 32,8 % respondentů. 
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Graf 4. 16 Znalost respondentů o možnosti odstoupení od smlouvy (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka číslo sedmnáct, zkoumala znalost respondentů ohledně délky lhůty odstoupení 

od smlouvy. Podle Grafu 4. 17 je zřejmé, ţe 75 % respondentů je lhůta na odstoupení 

smlouvy 14 dní. Druhou moţností byla 30 denní lhůta, na kterou odpovědělo  

17,3 % respondentů. Na moţnost 7 denní lhůtu odpovědělo 7,7 % respondentů. 

 

Graf 4.17 Délka lhůty na odstoupení od smlouvy (v %) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Osmnáctá otázka v pořadí zjišťovala, jestli respondenti vědí, zda mohou odstoupit  

od smlouvy bez udání důvodu. Respondenti si zde vybrali jednu ze dvou odpovědí, a to buď 

„ano“ nebo „ne“. Graf 4. 18 ukazuje, ţe moţnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, 

zvolilo 91,7 % respondentů. Ti, kteří odpověděli, ţe od smlouvy nelze odstoupit bez udání 

důvodů, bylo 8,3 %. 
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Graf 4. 18 Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Devatenáctá otázka se zaměřila na to, zda respondenti někdy vyuţili právo  

na odstoupení od smlouvy. Graf 4. 19 uvádí, ţe z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 

73,1 % respondentů, ţe právo na odstoupení od smlouvy vyuţili. Zbylých 26,9 % respondentů 

toto právo nevyuţilo. 

 
Graf 4. 19 Využití práva na odstoupení od smlouvy (v %) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

4.3.6 Spotřebitelská práva při nákupu na dálku 

U dvacáté otázky bylo cílem zjistit, jestli respondenti znají svá spotřebitelská práva  

při nákupu na dálku. Jak uvádí Graf 4. 20, 58,6 % respondentů odpovědělo, ţe zná jen 

základní práva. Moţnost „svá práva neznám ale vím, kde je najdu“, vybralo 23,7 % 
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vím, kde je najdu

vůbec se neorientuji v 

této oblasti

spotřebitelská práva 

znám velmi dobře

66,4
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respondentů. V oblasti spotřebitelských práv při nákupu na dálku se neorientuje 9,9 % 

respondentů. Naopak velmi dobře zná svá práva 7,8 % respondentů. 

Graf 4. 20 Znalost spotřebitelských práv při nákupu na dálku (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.7 Demografické otázky 

Poslední tři otázky byly demografického charakteru. Zaměřily se na pohlaví, věk,  

a dosaţené vzdělání.  

Z tohoto celkového počtu vyplnilo dotazník z hlediska pohlaví 154 ţen (66,4 %)  

a 78 muţů (33,6 %), viz Graf 4. 21.  

 

Graf 4. 21 Pohlaví respondentů (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z hlediska věku převládala kategorie do 25 let, do které se zařadilo 184 respondentů 

(79,3 %). Následovala kategorie 26 – 35 let s 32 respondenty (13,8 %). Třetí nejvíce početnou 

kategorií byla 36 – 45 let s 6 respondenty (2,6 %) a poté kategorie 46 – 55 let  

se 7 respondenty (3 %). V poslední kategorii 56 a více let odpověděli 3 respondenti (1,3 %), 

viz Graf 4. 22. 

 

Graf 4.22 Věk respondentů (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hlediska vzdělání odpovědělo 114 respondentů (49,1 %) v kategorii 

vysokoškolského vzdělání, 113 respondentů (48,7 %) se zařadilo do kategorie 

středoškolského vzdělání a 5 respondentů (2,2 %) v kategorii základní vzdělání. 

 

Graf 4. 23 Vzdělání respondentů (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.8 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 – Alespoň polovina respondentů používá internet jako komunikační 

prostředek na dálku. 

 Tato hypotéza měla ověřit, zda respondenti vyuţívají k nákupu na dálku převáţně 

internet. Hypotéza byla ověřena otázkou číslo šest. Z výzkumu vyplývá, ţe internet,  

jako komunikační prostředek na dálku, pouţívá 232 respondentů, coţ je více neţ polovina 

respondentů. 

Hypotéza potvrzena 

 

H2 – Více než 20 % respondentů zná dokonale svá spotřebitelská práva při nákupu  

na dálku. 

Tato hypotéza byla ověřena výsledkem na otázku číslo dvacet. Měla ověřit,  

zda respondenti mají dokonalé informace o svých spotřebitelských právech při nákupu  

na dálku. Výsledky ovšem ukazují opak. Z výzkumu je zřejmé, ţe pouhých 8 % respondentů 

zná velmi dobře svá práva při nákupu na dálku.  

Hypotéza vyvrácena 

 

4.4 Souhrnné zhodnocení dotazníkového šetření  

včetně doporučení 

Myslím, ţe v České republice existuje poměrně propracovaný systém ochrany 

spotřebitele. V posledních letech došlo ke zvýšení informovanosti obyvatel. Vstup České 

republiky do Evropské unie určitým způsobem přispěl ke zlepšení ochrany českých 

spotřebitelů. Především prostřednictvím harmonizace práva EU s právem českým. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe spotřebitelé mají určité základní znalosti  

o ochraně spotřebitelských práv. Avšak při otázce, zda jsou respondenti jako spotřebitelé 

dostatečně informováni v oblasti ochrany spotřebitele, uvedlo 56,1 % respondentů moţnost 

„spíše ne“. Proto je potřeba skutečně dosáhnout určité úrovně informovanosti spotřebitelů, 

jejich vzdělání a povědomí o jejich právech. Informovanost je důleţitá zejména  

proto, aby na konkurenčním trhu, na němţ se nachází rozsáhlý sortiment výrobků,  

byli dostatečně informování o vlastnostech výrobků a také o svých právech při jejich koupi. 
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Čím více má spotřebitel informací, tím lépe se můţe na trhu orientovat. Z tohoto důvodu  

by měla být veřejnost lépe informovaná. Mělo by se tak stát především zajištěním odborného 

poradenství, informační činnosti, kampaněmi, vydáváním spotřebitelských příruček, 

vzděláváním studentů a veřejnosti. Jednou z moţností informovanosti spotřebitelů by mohlo 

být i určité zvýšení návštěvnosti odborných spotřebitelských internetových stránek, například 

zmíněním častých reklam v televizi, na internetu či v rádiu.  

Respondenti dali najevo i zkušenosti z oblasti pouţívání komunikačních prostředků  

na dálku i poznatky týkající se práva na odstoupení od smlouvy a reklamace zboţí. 

Z celkového počtu respondentů slyšelo o Síti Evropských spotřebitelských center pouhých  

4,6 %. Jednotlivá centra mají své kontaktní místo v kaţdém členském státě EU.  

Tato organizace je v oblasti ochrany spotřebitele v rámci EU velmi důleţitá. Jednak poskytuje 

informace o spotřebitelských právech a taky pomáhá při řešení sporů. 

Domnívám se, ţe česká veřejnost je v oblasti ochrany spotřebitele povaţována  

za poměrně znalou. Proto nebylo nic překvapivého na tom, kdyţ v dotazníkovém šetření 

odpovědělo 92,5 % respondentů, ţe ví, co ochrana spotřebitele znamená. Vzhledem k tomu,  

ţe dotazovaní byli především studenti, je pravděpodobné, ţe se o této problematice dozvěděli 

na škole. Mimo to však mohou získat informace k této problematice z veřejně přístupných 

zdrojů.  

V dnešní moderní době, kdy se bez internetu téměř nikdo neobejde, vybralo  

176 respondentů právě tento zdroj informací v souvislosti s hledáním a získáváním informací 

v oblasti svých spotřebitelských práv. V případě, ţe bude chtít spotřebitel znát svá práva,  

je nejlepším způsobem obrátit se přímo na organizaci, která se ochranou spotřebitele zabývá. 

Takovou nejznámější organizací v České republice je Sdruţení ochrany spotřebitelů.  

V rámci Evropské unie, existuje pak jiţ zmíněná Síť Evropských spotřebitelských center.  

Respondenti mají bohaté zkušenosti s nákupem prostřednictvím komunikačních 

prostředků na dálku. Ať uţ objednávají z internetu, pomocí telefonu či televize.  

Jejich výhodou je určitě úspora času. Ovšem mohou nastat i určité problémy.  

Proto by se tento způsob nákupu a prodeje měl zlepšit, aby nedocházelo k podvodům či jiným 

problémům. Ať uţ různými sankcemi, či zpřísněním podmínek nákupu a prodeje.  

Je také nezbytné, aby si kaţdý vţdy důkladně přečetl obchodní podmínky daného 

internetového obchodu. 

Nejvíce respondentů, konkrétně 232 respondentů, nakupuje jednoznačně 

prostřednictvím internetu, za ním následuje nákup z katalogu (64 respondentů).  

Jen 22 respondentů pouţívá k nákupu telefon. Počet nákupu přes internet stále roste. 
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Důvodem pouţití tohoto zdroje jsou především časové a finanční úspory ale také moţnost 

klidného výběru zboţí z domova. Nicméně i přesto, ţe roste poptávka, dochází i k růstu počtu 

provozovatelů internetových obchodů, kteří neplní své legislativní poţadavky. Tím dochází 

ke klamání spotřebitele. Při tomto způsobu nákupu je také nutné dát si pozor na své osobní 

údaje. V rámci internetového obchodu však nejvíce respondentů nakupuje pouze v České 

republice. Takto odpovědělo 176 respondentů. Je to pravděpodobně dáno i jistotou a menší 

mírou rizika. Stejný poměr byl u odpovědí, kde 49 respondentů nakupuje i v jiné členské zemi 

EU a 44 respondentů nakupuje i mimo členské země EU. Existují však druhy zboţí,  

které si spotřebitelé objednávají přes internet i mimo Českou republiku, případně Evropskou 

unii z důvodu nízké ceny. Nákupy přes internet v zemích mimo EU uţ nejsou tak výhodné 

jako kdysi. Důvodem je především podraţení DPH a cla. Internetové nákupy se proto uţ tolik 

nevyplatí. U zboţí nad 22 eur se platí DPH. Tato částka vychází ze Směrnic EU, která chce 

sjednotit limity v rámci členských zemí. Kromě toho se platí i poplatky poště za vyřízení cla. 

Omezení se dotkne i nákupů přes internet v USA. Z této země čeští spotřebitelé  

často nakupují. 

Faktorů, které ovlivňují výběr elektronického obchodu, je celá řada. Ne všichni  

však dávají přednost těm stejným. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 216 respondentů se 

první dívá na cenu, pro 111 respondentů je důleţitá dodací lhůta a 109 respondentů si vybírá 

elektronický obchod dle nabízeného sortimentu. Záleţí na kaţdém jedinci, čemu dává 

přednost a jaké faktory jsou pro něj důleţité. Kaţdý si produkt vybírá dle svých kritérií. 

Nejčastějším zboţím, které si respondenti přes internet nakupují, je spotřební 

elektronika, aţ 148 respondentů (63,8 %), 110 respondentů (47,4 %) objednává oblečení,  

78 respondentů nakupuje knihy (33,6 %), sportovní potřeby nakupuje 68 respondentů  

(29,3 %) a kosmetiku 61 respondentů (26,3 %). Ve srovnání s výzkumem ČSÚ provedeným 

za 2. čtvrtletí roku 2011 jsou odpovědi v mém dotazníkovém výzkumu odlišné. Výzkum ČSU 

zjistil, ţe k nejčastější objednávanému zboţí patří kategorie oblečení, obuv a módní doplňky 

(45 %). Na druhém místě bylo respondenty uvedeno, ţe nakupují kosmetiku a zdravotnické 

potřeby (27%). Poté následovaly sportovní potřeby (26%), elektronika a knihy (19 %)
72

.  

Tady opět záleţí na kaţdém spotřebiteli co je pro něj výhodné nakupovat přes internet.  

U některých druhů zboţí je však lepší osobní nákup. Popřípadě se na daný produkt podívat 

v kamenném obchodě a následně jej objednat přes internet. 
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Nejvíce respondentů upřednostňuje platbu na dobírku. Je to nejbezpečnější způsob 

platby. K tomuto způsobu placení se přiklonilo 145 respondentů (62,5 %). Bankovní převod 

z účtu vyuţívá 94 respondentů (40,5 %). Nákupy přes internet jsou v stále častější.  

S tím souvisí i rozvoj plateb kartami přes internet. Platební kartou platí 60 respondentů  

(25,9 %). Čeští spotřebitelé začínají tento způsob platby vyuţívat stále častěji. Platba kartou  

je v porovnání s platbou bankovním převodem mnohem jednodušší a rychlejší. Statistické 

údaje dle APEK za rok 2011 uvádí, ţe nejčastěji uplatňovaným způsobem platby při nákupu 

přes internet je právě platba na dobírku (84,2 %). Na druhém místě je uveden bankovní 

převod (59,4 %), za kterým ihned následuje platba kartou (23,8 %)
73

. Lze vidět, ţe výsledky 

se shodují. 

Pokud jde o reklamaci zboţí, 144 respondentů uvedlo, ţe nikdy nereklamovali zboţí 

zakoupené prostřednictvím prostředků na dálku. Pro internetové nákupy se vztahují stejná 

reklamační pravidla jako v kamenném obchodě. Ať uţ si zvolíte jakýkoli druh obchodu,  

na většinu zboţí se vztahuje záruční doba 2 roky. Někteří internetoví prodejci  

se však dopouštějí chyb. Chybně poskytují informace zákazníkům o začátku záruční doby.  

Ta začíná běţet od okamţiku převzetí zboţí zákazníkem. Někteří se snaţí namluvit, ţe doba 

začíná běţet dnem uvedeným v záručním listě popřípadě na faktuře. Proto je důleţité dávat  

si na tyto skutečnosti pozor. Reklamace byla uznána 85 respondentům. Pokud jde o řešení 

reklamace, prodejce 46 respondentům vyměnil zboţí a 40 vrátil peníze. Prodejce je povinen 

jakoukoli reklamaci přijmout a do 30 dní reklamaci vyřídit. V případě, ţe si nevíte s reklamací 

rady nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na spotřebitelské poradny. Někteří prodejci se snaţí 

svými argumenty některé reklamace odmítnout. Častokrát jde o to, ţe nemáte sebou originální 

obal, proto nelze reklamaci uplatnit. Také se můţe stát, ţe prodejce argumentuje tím,  

ţe výrobek byl koupen ve slevě, tak nemáte nárok na reklamaci. Před reklamací je opravdu 

lepší předem se informovat u příslušné spotřebitelské poradny.  

Nikdo s respondentů neřešil konflikt prostřednictvím soudu, a 88% respondentů  

ani mimosoudně. Mimosoudní řešení sporů je neustále častější formou pro řešení konfliktů 

mezi spotřebitelem a prodejcem. Je pokládáno za efektivní a výhodné. Absolutní většinu 

sporů jsou schopny firmy vyřešit se spotřebiteli samy. Mnohokrát ani k samotnému soudnímu 

sportu nemusí dojít. Proto je vţdy lepší snaţit se domluvit s prodejcem. Aţ v krajním případě 

hledat řešení u soudu. 
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O moţnosti odstoupení od smlouvy má přehled 67,2 % respondentů. Můţe se stát,  

ţe spotřebitel uzavře smlouvu a pak zjistí, ţe by od ní radši odstoupil. Důvod je například 

takový, ţe druhá strana neplní to, co dle smlouvy má. Nebo třeba daná smlouva není výhodná, 

jak se na začátku zdálo. A právě proto, je zde tato moţnost odstoupení od smlouvy.  

Neţli tuto moţnost vyuţijete, je třeba uvědomit si několik důleţitých informací. Dát si pozor, 

jakou smlouvu podepisujete, důkladně si jí přečíst a informovat se, od kterých smluv  

lze odstoupit. Ne u všech tato moţnost je. Přečíst si podmínky odstoupení smlouvy  

a také oznámit odstoupení prodejci. V dotazníku odpovědělo 75 % respondentů, ţe tato lhůta 

na odstoupení od smlouvy trvá 14 dní. Celých 91,7 % respondentů odpovědělo, ţe lze  

od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tuto moţnost odstoupení od smlouvy vyuţilo 

73,1 %. Domnívám se, ţe informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelé 

mají. 

Ohledně znalosti respondentů o spotřebitelských právech při nákupu na dálku  

zná 58,6 % pouze základní práva, 23,7 % respondentů svá práva nezná, ale ví, kde je najít  

a 9,9 % se v této oblasti vůbec neorientuje. I přesto, ţe větší půlka respondentů zná základní 

práva, stále je potřeba trvat na větší informovanosti spotřebitelů. I před nákupem na dálku  

by se spotřebitelé měli dostatečně informovat o svých právech. 
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5. Závěr 

Přestoţe ochrana spotřebitele nepatří k oblastem, jejichţ regulaci by členské státy  

na evropské úrovni při zakládání EHS předpokládaly, své místo si v systému evropského 

práva postupně dobyla. Stala součástí politik, při jejichţ provádění je nutné brát na tuto  oblast 

zřetel. 

Problematika ochrany spotřebitele se vztahuje na kaţdého z nás a ve skutečnosti  

se s ní setkáváme téměř denně. Český spotřebitel by si měl být stále více vědom svých práv  

a také schopen se jich doţadovat. I v případě nákupu přes internet je vhodné věnovat  

této problematice zvýšenou ostraţitost. S moţnými dotazy ohledně spotřebitelských práv  

je moţné obrátit se na spotřebitelské organizace, občanská sdruţení popřípadě na Síť ESC. 

Tyto všechny se ochranou spotřebitele zabývají.  

Trend neustále silnějšího prosazování moderních technologií a samozřejmě  

také internetu, lze v posledních letech pozorovat ve všech oblastech. Internet představuje  

velmi silného zprostředkovatele. Poskytuje svým uţivatelům mnoho nových příleţitostí  

i rozsáhlou řadu moţností jak tyto příleţitostí efektivně zuţitkovat. Jeho prostřednictvím 

dochází k postupnému pronikání do veškerých oblastí lidského ţivota. Internet je pokládán  

za nejlevnější obchodní místo. K jeho významným přínosům patří především moţnost 

oslovení většího okruhu zákazníků. Přináší také určité změny forem komunikace  

mezi prodejcem a zákazníkem, změny ve způsobu prodeje výrobků a sluţeb či zvyšování 

podílu bezhotovostních plateb.  

Při moţnosti vyuţití internetu nelze přehlédnout chování spotřebitele a vlivy,  

které na něj působí. Spotřebitel, jako konečný zákazník, představuje důleţitý prvek.  

Je nezbytné znát základní principy a faktory, které mají účinek na jeho kupní chování. Hlavní 

podmínkou pro fungování systému ochrany spotřebitele je informovanost samotného 

spotřebitele. 

V současné době se internetové obchodování řídí v rámci Evropské unie Směrnicí 

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

na dálku. V České republice je důleţitý Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

a Zákon č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Jsou zde vymezeny jednak práva a povinnosti kupujícího a také prodávajícího. 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku ochrany spotřebitele v Evropské unii  

a v České republice a internetového obchodu. Ke zjištění povědomí o ochraně spotřebitele  
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a spotřebitelských právech při nákupu přes internet bylo vyuţito dotazníkového šetření, které 

bylo následně zhodnoceno. Před začátkem dotazníkového šetření byly stanoveny následující 

dvě hypotézy. První hypotézou je, ţe alespoň polovina respondentů má zkušenosti s nákupem 

přes internet. Tato hypotéza měla ověřit, zda respondenti vyuţívají k nákupu na dálku 

převáţně internet. Z výzkumu vyplývá, ţe internet, jako komunikační prostředek na dálku, 

pouţívá 232 respondentů, coţ je více neţ polovina respondentů a tím se hypotéza potvrdila. 

Jako druhou hypotézu jsem si stanovila následovně: více neţ 20 % respondentů není 

dostatečně informováno o svých právech při nákupu na dálku. Tato hypotéza měla ověřit,  

zda respondenti mají dokonalé informace o svých spotřebitelských právech při nákupu  

na dálku. Výsledky ovšem ukazují opak. Z výzkumu je zřejmé, ţe pouhých 8 % respondentů 

zná velmi dobře svá práva při nákupu na dálku a tím byla hypotéza vyvrácena. 

Z vyplněných dotazníků bylo moţné stanovit, jak jsou spotřebitelé informovaní 

v oblasti ochrany spotřebitele a jakou mají zkušenost s pouţíváním komunikačních prostředků 

na dálku, tedy především s internetovým obchodem. Z celkového počtu dotazovaných  

se 56,1 % respondentů domnívá, ţe spíše nejsou informováni v oblasti ochrany spotřebitele. 

Téměř všichni dotazovaní (97,1 %) mají zkušenost s pouţitím komunikačních prostředků  

na dálku, přičemţ 232 respondentů pouţívá k nákupu na dálku internet.  

Dle zjištěných výsledků byly doporučeny určitě moţnosti, jak zlepšit informovanost 

spotřebitelů. Je potřeba dosáhnout vyšší úrovně informovanosti spotřebitelů, jejich vzdělání  

o povědomí ochrany a jejich právech. Informovat spotřebitelé ve školách, v rámci 

vyučovacích hodin. Protoţe čím více bude mít spotřebitel informací, tím lépe se bude 

orientovat na trhu. Dále je potřeba poskytovat odborné poradenství, informační činnost, 

odkazovat na příslušné internetové stránky zabývající se poradenstvím pro spotřebitele nebo 

vydávat nejrůznější spotřebitelské příručky. V rámci internetového obchodu je nezbytné,  

aby spotřebitelé důkladně četli obchodní podmínky daného obchodu. Určitou pomoc  

by mohla poskytnout i televize s reklamními spoty o ochraně spotřebitelů a větší propagace  

na internetu nebo odkazovat na tuto problematiku zejména na velmi navštěvovaných 

stránkách. Spotřebitelé by měli navštívit také stránky Evropské komise a v rámci ní nalézt  

Síť Evropských spotřebitelských center. Veřejnost by se o této organizaci určitě měla 

dozvědět. Kromě toho, ţe rozvíjí činnost na ochranu práv spotřebitele, tak zodpovídá 

nejrůznější dotazy od spotřebitelů a pomáhá v případě řešení sporů. Nicméně kladem  

by určitě byly i kontroly, které by měla provádět Česká obchodní inspekce s cílem nacházet 

nečestné obchodníky. Ti by pak za své podvody museli čelit přísnějším podmínkám a vyšším 

pokutám v případě porušení zákona.  
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ECC-NET - Síť Evropských spotřebitelských center 

EHS – Evropské hospodářské společenství 
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