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Jednotlivé Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Dotazník:  „Ochrana spotřebitele zaměřením na internetový obchod“ 

Jmenuji se Markéta Pavlíková a zpracovávám diplomovou práci na téma: Ochrana spotřebitele v ČR  

a EU se zaměřením na internetový obchod.  Nyní studuji druhý navazující ročník na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU Ostrava, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Eurospráva. Účelem 

dotazníku je zjistit povědomí respondentů v oblasti ochrany spotřebitelé a jejich práv v internetovém 

obchodu.  

Dotazník je anonymní a všechna získaná data budou hromadně zpracována. Údaje nebudou žádným 

způsobem zneužity, proto Vás prosím o pravdivé odpovědi.  

Správnou odpověď zakroužkujte. V případě uvedení více správných možností je tato informace 

uvedená u příslušné otázky. 

1. Slyšel/a jste někdy o ochraně spotřebitele? 

a) ano, vím, co to znamená 

b) ne, nikdy jsem neslyšel 

 

2. Myslíte si, že jste jako spotřebitel dostatečně informován v oblasti ochrany 

spotřebitele? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) vůbec 

3. Kde byste hledal/a informace o spotřebitelských právech? Vyberte minimálně 

jednu odpověď. 

a) na internetu 

b) v zákoně o ochraně spotřebitele 

c) v obchodních podmínkách daného internetového obchodu 

d) jiné 

4. Slyšel/a jste už někdy pojem Síť Evropských spotřebitelských center? 

a) ano, vím přesně, co pojem znamená 

b) ano, něco mi to říká, ale přesně nevím, co to znamená 

c) nikdy jsem neslyšel 

5. Máte zkušenost s nákupem prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku 

(internet, telefon, pošta, katalog atd.)?   

a) ano 

b) ne 

V případě, že jste označili ne, děkuji za Vaši ochotu a čas. 

 

6. Který druh komunikačního prostředku na dálku využíváte při nákupu? Vyberte 

minimálně jednu odpověď. 

a) internet 

b) telefon 

c) pošta 

d) katalog 
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e) jiné 

7. Kde nakupujete v rámci internetového obchodu? Vyberte minimálně jednu 

odpověď. 

a) nakupuji jen v ČR 

b) nakupuji i v jiných členských zemích EU 

c) nakupuji i mimo členské země EU 

d) zatím jsem nevyužil/a tento druh obchodu 

8. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru elektronického obchodu? Vyberte 

maximálně tři odpovědi. 

e) cena 

f) dodací lhůta  

g) komunikace mezi prodejcem a zákazníkem 

h) doporučení známých 

i) nabízený sortiment 

j) přehlednost internetových stránek 

k) jiné 

9. Jaké zboží nakupujete přes internet? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

a) spotřební elektroniku 

b) oblečení 

c) knihy 

d) zdravou výživu a zdravotnické potřeby 

e) sportovní potřeby  

f) kosmetiku 

g) jiné 

10. Jakému způsobu placení dáváte nejčastěji přednost? 

h) platba na dobírku 

i) bankovní převod z účtu 

j) platební karta 

k) platba složenkou 

l) jiný 

11. Reklamoval/a jste někdy zboží zakoupené na dálku? 

a) ano 

b) ne 
Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou č. 14.  

12. Byla Vám reklamace uznána? 

a) ano 

b) ne 

13. Jestliže Vám byla uznána, jak prodejce řešil reklamaci? Vyberte minimálně 

jednu odpověď. 

a) vyměnil zboží 

b) opravil zboží 

c) vrátil peníze 

d) jiné 

14. Řešil/a jste někdy konflikt s prodejcem prostřednictvím soudu? 

a) ano 

b) ne 

15. Řešil/a jste někdy konflikt s prodejcem mimosoudně? 

a) ano 

b) ne 
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16. Víte o možnosti odstoupení od smlouvy při nákupu na dálku? 

a) ano 

b) ne 

Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou č. 20.  

17. Jaká je podle Vás lhůta na odstoupení od smlouvy? 

a) 7 kalendářních dní 

b) 14 kalendářních dní 

c) 30 kalendářních dní 

18. Myslíte si, že lze odstoupit od smlouvy bez udání důvodu? 

a) ano 

b) ne 

19. Využil/a jste někdy právo na odstoupení od smlouvy? 

a) ano 

b) ne 

20. Jak byste ohodnotil/a svou znalost o spotřebitelských právech při nákupu  

na dálku?  

a) spotřebitelská práva znám velmi dobře 

b) znám pouze základní práva 

c) práva neznám, ale vím, kde je najdu 

d) vůbec se neorientuji v této oblasti 

21. Jaké je Vaše pohlaví 

a)  žena 

b) muž 

22. Jaké je Vaše vzdělání 

a) základní  

b) středoškolské 

c) vysokoškolské 

23. Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

a) do 25 let 

b) 26 - 35 let 

c) 36 - 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) 56 let a více 

Velmi Vám děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku
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Příloha č. 2 – Seznam otázek s počtem jednotlivých odpovědí 

1. Slyšel/a jste někdy o ochraně spotřebitele? 

 

 

 

 

2. Myslíte si, že jste jako spotřebitel dostatečně informován v oblasti ochrany spotřebitele? 

 

 

 

 

 

 

3. Kde byste hledal/a informace o spotřebitelských právech. Vyberte minimálně jednu odpověď. 

 

 

 

 

 

 

4. Slyšel/a jste někdy pojem Síť Evropských spotřebitelských center? 

 

 

 

 

 

5. Máte zkušenost s nákupem prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku  

(internet, telefon, pošta, katalog, atd.)? 

 

 

 

 

 

6. Který druh komunikačního prostředku na dálku využíváte při nákupu? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

 

 

 

 

 

 

7. Kde nakupujete v rámci internetového obchodu? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

absolutně relativně

určitě ano 12 5,0%

spíše ano 84 35,2%

spíše ne 134 56,1%

vůbec 9 3,7%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano, vím co to znamená 221 92,5%

ne, nikdy jsem neslyšel 18 7,5%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

internet 176 73,6%

v zákoně o ochraně spotřebitele 103 43,1%

v obchodních podmínkách internetového obchodu 78 32,6%

jiná odpověď 5 2,1%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano, vím přesně, co pojem znamená 11 4,6%

ano, něco mi to říká, ale přesně nevím co to znamená 73 30,5%

nikdy jsem neslyšel 155 64,9%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 232 97,1%

ne 7 2,9%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

internet 232 100,0%

telefon 22 9,5%

pošta 38 16,4%

katalog 64 27,6%

jiné 6 2,6%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

nakupuji jen v ČR 176 75,9%

nakupuji i v jiných členských zemích EU 49 21,1%

nakupuji i mimo členské země EU 44 19,0%

zatím jsem nevyužil/a tento druh obchodu 0 0,0%

Odpověď 

Počet odpovědí
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8. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru elektronického obchodu? Vyberte maximálně 3 odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jaké zboží nakupujete přes internet? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jakému způsobu placení dáváte nejčastěji přednost? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

 

 

 

 

 

 

11. Reklamoval/a jste někdy zboží zakoupené na dálku? 

 

 

 

12. Byla Vám reklamace uznána? 

 

 

 

13. Jestliže Vám byla uznána, jak prodejce reklamaci řešil? Vyberte minimálně jednu odpověď. 

 

absolutně relativně

cena 216 93,1%

dodací lhůta 111 47,8%

komunikace mezi prodejcem a zákazníkem 87 37,5%

doporučení známých 59 25,4%

nabízený sortiment 109 47,0%

přehlednost internetových stránek 45 19,4%

jiné 13 5,6%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

spotřební elektroniku 148 63,8%

oblečení 110 47,4%

knihy 78 33,6%

sportovní potřeby 68 29,3%

zdravou výživu a zdravotnické potřeby 48 20,7%

kosmetika 61 26,3%

jiné 68 29,3%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

platba na dobírku 145 62,5%

bankovní převod z účtu 94 40,5%

platební kartou 60 25,9%

platba složenkou 6 2,6%

jiné 3 1,3%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 88 37,9%

ne 144 62,1%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 85 91,4%

ne 8 8,6%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

vyměnil zboží 46 51,1%

opravil zboží 20 22,2%

vrátil peníze 40 44,4%

jiné 7 7,8%

Odpověď 

Počet odpovědí
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14. Řešil/a jste někdy konflikt s prodejcem prostřednictvím soudu? 

 

 

 

 

15. Řešil/a jste někdy konflikt s prodejcem mimosoudně? 

 

 

 

 

16. Víte o možnosti odstoupení od smlouvy při nákupu na dálku? 

 

 

 

 

17. Jaká je podle Vás lhůta na odstoupení od smlouvy? 

 

 

 

 

18. Myslíte si, že lze odstoupit od smlouvy bez udání důvodu? 

 

 

 

19. Využil/a jste někdy právo na odstoupení od smlouvy? 

 

 

 

20. Jak byste ohodnotil/a svou znalost o spotřebitelských právech při nákupu na dálku? 

 

 

 

 

 

21. Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

 

absolutně relativně

ano 0 0,0%

ne 232 100,0%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 27 11,6%

ne 205 88,4%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 156 67,2%

ne 76 32,8%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

7 kalendářních dní 12 7,7%

14 kalendářních dní 117 75,0%

30 kalendářních dní 27 17,3%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 143 91,7%

ne 13 8,3%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

ano 42 26,9%

ne 114 73,1%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

spotřebitelská práva znám velmi dobře 18 7,8%

znám pouze základní práva 136 58,6%

práva neznám, ale vím kde je najdu 55 23,7%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

žena 154 66,4%

muž 78 33,6%

Odpověď 

Počet odpovědí
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22. Jaké je Vaše vzdělání? 

 

 

 

 

23. Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

 

absolutně relativně

žena 154 66,4%

muž 78 33,6%

Odpověď 

Počet odpovědí

absolutně relativně

základní 5 2,2%

středoškolské 113 48,7%

vysokoškolské 114 49,1%

Odpověď 

Počet odpovědí


