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Abstrakt 

 

Název práce: Analýza elektronické kontraktace v praxi 

Jméno studenta: Bc. Martina Fohlerová 

 

Cílem diplomové práce je analýza zkušeností a problémů, se kterými se spotřebitelé setkávají při 

nakupování prostřednictvím elektronických prostředků, v tomto případě internetu a jejich moţná řešení. Dále je 

zde analyzována spotřebitelova orientace ve smluvních podmínkách a zákonech s nimi souvisejících. Popsány 

jsou také důvody, pro které nastaly problémy s e-kontraktací, následné chování spotřebitele a jeho subjektivní 

názor k bezpečnosti a nevýhodám, které e-obchod přináší. Primární data potřebná k analýze jsou získána pomocí 

elektronického dotazníku, kde jsou z jeho výsledků vyhodnoceny cíle práce a stanovené hypotézy. Čtenáři je 

poskytnut nevyčerpávající přehled právních předpisů, jeţ upravují právě elektronickou kontraktaci 

spotřebitelských smluv a to v rovině jak českého, tak evropského práva, které se snaţí tuto oblast regulovat a 

připravované změny jich se týkající.  Významný je zde popis právních problémů elektronického obchodování 

s návrhy na jejich moţná řešení a rozbor standardizovaných elektronických smluv jako click wrap, click-through 

a browse-wrap. Výsledky, kterých bylo analýzou dosaţeno, jsou na závěr celkově shrnuty s uvedením moţného 

řešení. 

 

Klíčová slova: elektronická kontraktace, elektronické obchodování, spotřebitelská smlouva, elektronická 

smlouva, B2C. 

 

 
Abstract 

 

Title of thesis: Analysis of electronic contract conclusion in practice 

Name of student: Bc. Martina Fohlerová 

 

The aim of the thesis is to analyze the experiences and problems encountered by consumers when 

shopping through electronic means, in this case, the Internet and their possible solutions. There is also  

analyzed the consumer orientation in the contractual termsand laws related to them. Described are the reasons for 

whichthere were problems with e-contracting, subsequent consumer behavior and his subjective opinion on the 

safety anddisadvantages, which provides e commerce. The primary data needed for analysis are obtained using 

an electronic questionnaire, where its results are evaluated aims andhypotheses. Readers  are provided with a 

non-exhaustive list oflegislation governing  electronic contracting just consumer contracts  and in the plane 

of both  Czech and European law,  whichseeks  to regulate and upcoming changes related  to them. Significant 

 here is the  description of the legal issues of electronic commerce, with proposals for possible solutions and 

analysis ofstandardized  electronic contracts as  click wrap, click-through and browse-wrap. The results  have 

been  achieved  by the analysis aresummarized at the end with an indication of overall potentialsolutions. 

 

Key words: electronic contracting, electronic commerce, consumer contract,    electronic contract, B2C. 
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1 Úvod 
 

Vzhledem k faktu, ţe internet nebyl určen široké veřejnosti, ale měl slouţit pouze 

k vědeckým účelům, je ironií dnešní doby, ţe si ţivot bez počítače a uţ vůbec ne bez internetu 

většina z nás neumí ani představit. Dle českých statistik je trend vybavenosti domácností 

počítačem a jejich připojení k internetu „raketově“ rostoucí. S tímto a s rostoucí důvěrou lidí 

je spojen i velký rozmach nakupování prostřednictvím internetu, které většinou disponuje 

niţšími cenami zboţí, velkým výběrem, dostupností a v neposlední řadě moţností srovnání 

s ostatními prodejci, a to vše aniţ bychom museli udělat jediný krok z pohodlí svého domova. 

V závislosti na výhodách, které nakupování v e-shopech nabízí, roste i počet elektronicky 

uzavřených smluv a neustále se vyvíjející internet je výzvou pro právní vědu v otázkách 

těchto smluv, elektronického nakupování, ochrany spotřebitele a mnoho dalších, kterými se 

budu zabývat v této diplomové práci.  

Téma „Analýza elektronické kontraktace v praxi“ jsem si nevybrala náhodou, ale 

vedla mě k tomu diskuse s lidmi v mém okolí právě na toto téma, kde několik z nich nebylo 

příliš spokojeno se spoluprací některých elektronických obchodů a celkových špatných 

zkušeností s e-kontraktací. Já osobně jsem měla doposud v celku dobré zkušenosti, a proto 

jsem se rozhodla zabývat se tímto tématem a zjistit více o uzavírání elektronických smluv. 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké zkušenosti mají spotřebitelé 

s nakupováním prostřednictvím elektronických prostředků (internetu), tedy elektronickou 

kontraktací s provozovateli e-shopů a s jakými problémy se při tom setkávají a jejich 

moţnými řešeními. Provedu analýzu e-kontraktace, kde zkoumanou jednotkou bude 

spotřebitel, který má jiţ nějakou subjektivní zkušenost s uzavíráním e-smluv a následné 

hodnocení jeho orientace ve smluvních podmínkách a zákonech s nimi souvisejících. Dále 

chci zjistit, z jakého důvodu nastaly problémy s e-kontraktací, jak se při nich spotřebitel 

chová, zda li pak povaţuje e-kontraktaci za bezpečnou a v neposlední řadě jaké nevýhody dle 

jeho subjektivního názoru přináší nákup zboţí nebo sluţeb prostřednictvím elektronických 

prostředků. K tomu, abych všechny tyto informace získala, zhodnotila a vyvodila z nich 

závěry, návrhy a doporučení provedu analýzu e-kontraktace pomocí dotazníku. Dále se budu 

v této práci zabývat objektivními teoretickými problémy elektronického uzavírání smluv a 

samotnou elektronickou kontraktací na internetu, kde budu klást větší důraz na smlouvy 

spotřebitelské a právní změny, které nastaly nebo se připravují.  
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V druhé kapitole se budu zabývat vývojem e-kontraktace a sítě internet, která s ní 

bezesporu souvisí. Následující kapitola bude věnována teorii elektronické kontraktace 

z objektivního hlediska, kde začnu pojmy a definicemi e-obchodu přes jeho vzájemné vztahy 

aţ po právní hledisko, které zastává. Dále uvedu výhody, nevýhody a problémy e-

obchodování a jejich moţná řešení. Polovina této kapitoly bude obsahovat problematiku 

elektronických smluv se zaměřením na smlouvy spotřebitelské, které jsou hlavním zaměřením 

této diplomové práce. Ve čtvrté kapitole, praktické části této práce, budu analyzovat e-obchod 

v praxi. Nástrojem této analýzy bude zvolen dotazník, pomocí neţ sesbírám potřebná primární 

data, která zanalyzuju, vyhodnotím a uvedu návrhy a doporučení k  řešením moţných 

problémů. 
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2 Vývoj elektronické kontraktace 
 

Elektronický obchod („e-obchod, e-commerce“) jako pojem je převáţně spjat 

s rozvojem sítě internet. Proto je vhodné se na začátku zmínit o vývoji internetu jako 

takového. Není moţné ani účelné uvádět v této práci vyčerpávající přehled vývoje internetu, a 

elektronické kontraktace, ale pro orientaci v tomto tématu je podstatný. Za faktický 

prvopočátek internetu můţeme povaţovat polovinu 60. let, konkrétně rok 1958. Tehdejší 

prezident Eisenhower poţádal o přidělení fondů, které chtěl vyuţít na vytvoření Agentury 

moderních výzkumných projektů - ARPA
1
. Cílem této agentury byl vývoj decentralizované 

počítačové sítě, která by umoţňovala komunikaci řídících středisek obranného systému USA 

a elitních výzkumných pracovišť v případě jaderného útoku na USA. K této síti se postupně 

připojovaly další organizace, především university. Síť byla nekomerční a na její vybudování 

přispívala americká armáda a nejrůznější vládní agentury. V této době podnikatelé nestáli o 

to, být součástí sítě, protoţe nenalézali způsob jak ji vyuţít. Proto je uváděno, ţe v roce 1984 

bylo k internetu (jak se začalo říkat této rozvíjející se síti) připojeno pouze 1000 počítačů. 

V roce 1990 Tim Berners-Lee, počítačový odborník pracující v laboratořích CERN
2
 vytvořil 

World Wide Web
3
. Existence www společně s rozšířením osobních počítačů přilákala 

k internetu miliony nových uţivatelů. Tímto začal být internet přitaţlivý i pro podnikatele. 

V roce 1992 je poprvé pouţit termín „surfování po internetu“. V této době je připojeno více 

neţ 1 milion počítačů. Roku 1993 byl Marcusem Andreesenem z University of Illinois 

vyvinut prohlíţeč Mosaic
4
. Spolu s tímto prohlíţečem vznikla společnost Mosaic 

Communications, která byla později spolu s prohlíţečem přejmenována na Netscape 

Communications, která je pouţívána dodnes, nejen pro webový portál, ale také pro webové 

prohlíţeče. Dnes se běţně pouţívá prohlíţeč Internet Explorer (IE), který se stal nedílnou 

součástí operačního systému Microsoft windows, který úspěšně zápolí s novými prohlíţeči 

typu Mozilla Firefox, Opera a v dnešní době stále populárnějším Google Chrome. [15] 

Faktický vývoj e-obchodování se nejprve začal ubírat cestou e-podpory obchodních 

vztahů, a to mezi individuálními podnikatelskými subjekty. A to proto, ţe byly lépe 

připraveny na oboustrannou komunikaci elektronickou cestou. Měli dostupnou komunikační 

                                                 
1
 ARPA – Advance Research Projects Agency - je agentura amerického ministerstva obrany, která je 

zodpovědná za vývoj nových vojenských technologií. Od roku 1972 DARPA – Agentura pro výzkum 

pokročilých obranných projektů. 
2
 CERN -  Evropská organizace pro jaderný výzkum. 

3
 WWW nebo zkráceně web je označení pro aplikaci internetového protokolu http. 

4
 Mosaic byl první webový prohlíţeč, který byl masivně rozšířen do celého světa 
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infrastrukturu, po ní provozované sluţby a v neposlední řadě motivaci, ochotu a nemalý 

zájem zavádět do praxe nové věci. V první řadě se jednalo o oboustrannou komunikaci a 

směnu informací souvisejících s obchodováním. Například šlo o navazování obchodních 

kontaktů prostřednictvím elektronické pošty, zasílání (nebo zpřístupnění) ceníků, nabídek 

svých produktů, obchodních podmínek jiným podnikatelským subjektům nebo předběţné 

kontraktační jednání, které probíhalo rovněţ elektronickou cestou aj. V následující fázi 

vývoje e-obchodu došlo i na přímé obchodování, které však bylo v té době uskutečňováno 

výhradně mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. Ty však měly představu, ţe e-obchod 

se jako první rozmůţe v přímém prodeji mezi koncovými zákazníky, a to nejlépe v masovém 

měřítku a přinese jim nevídané zisky. Jejich vize však nebyla reálná, protoţe chyběla potřebná 

komunikační infrastruktura, především v jednotlivých domácnostech. Následujícími problémy 

byly nedostatek vhodných technik a nástrojů, které by e-nakupování učinily natolik 

jednoduché, aby je dokázal zvládnout i naprostý laik a chyběla informovanost potenciálních 

zákazníků s těmito novými moţnostmi, které se jim nabízely. Byla zde tedy otázka, jak tyto 

potencionální zákazníky zaškolit, informovat a vůbec přesvědčit k elektronickému způsobu 

nakupování. Aţ v poslední fázi, kde neustále stoupala (a pořád stoupá) technická vybavenost 

a informovanost společnosti se vývoj e-obchodu a drobný prodej začíná masově rozvíjet, tzn. 

prodej velkému počtu koncovým zákazníkům. [26] 

První nákupy prostřednictvím internetu byly uskutečněny jiţ v polovině 90. let 20. 

století, a to na území USA. Prvními prodejními komoditami byly hudební nahrávky na CD, 

poté dárkové předměty a kníţky. Na řadu přišla elektronika, nábytek aj. V České republice 

má e-nakupování více neţ desetiletou tradici, však jeho vývoj se liší. V Česku, Americe, ale i 

jinde v Evropě se e-obchody ubíraly odlišnými směry. Byly dány především technologickým 

zaostáváním včetně rozšířenosti platebních karet. V Evropě se projevovala velká nedůvěřivost 

zákazníků k on-line platbám, kdeţto ve Spojených Státech se internetový obchod rychle 

rozvíjel díky jejich oblibě. Američané neměli obavy z placení kreditní kartou, objednané 

zboţí si nechali dováţet aţ do domu. V českých zákaznících však byla jistá nedůvěra 

v placení kreditní kartou a navíc tato moţnost byla navíc komplikována ţádostí u jejich banky 

o aktivaci této sluţby. Česká republika má však svůj vlastní fenomén, čímţ je dobírka. 

V dnešní době platí převáţná většina lidí objednané zboţí hotově při jeho převzetí. V USA 

naproti tomu dobírku vůbec neznají.  
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Na počátku třetího tisíciletí začínají čeští zákazníci vnímat e-obchod jako relativně 

bezpečný. Jedním z mnoha důvodů je především profesionálnější přístup některých on-line 

prodejců. Zkracuje se doba dodání zboţí zákazníkům, prodávající mají poměrně přesné 

informace o stavu nabízeného zboţí a rozšiřují se on-line platby debetními a kreditními 

kartami. Zákazníci však očekávají více neţ jen dobrou prodejní www aplikaci s vzhlednými 

obrázky. Za běţný jev pokládají perfektní logistiku a profesionální doprovodné a po prodejní 

sluţby (jako např. moţnost snadné reklamace, servisu, vrácení zboţí), které jsou běţně 

nabízeny kamennými prodejci. [23] 

 Nicméně se postupem času ukázalo, ţe celá problematika e-obchodování je 

velmi rozsáhlá a ve skutečnosti se jedná o „zastřešující“ disciplínu, pod kterou lze zařadit 

mnoho rozličných aktivit, trendů a směrů s interesantními aspekty. Například je                             

e-obchodování vztahováno pouze na prodej a nakupování, kde je poté ústředním faktorem 

chápána moţnost bezpečného placení jen elektronickou cestou. [2] De facto je však klíčových 

faktorů a problémů mnohem více. Je nutné přemítat celý komplex recipročně souvisejících 

aktivit, a to od reklamy a marketingu, distribučních mechanismů prodávaného zboţí 

zákazníkům, přes případné reklamace, záruční podmínky aţ po záruční a pozáruční opravy a 

servis. Vše poté musí být navíc opřeno o vhodnou legislativu, z které vyplývá, ţe definovat 

internet (jakoţto decentralizované médium elektronického propojení počítačových sítí, které 

nemá jednotné koordinační a rozhodující centrum) po právní stránce není právě tak 

jednoduché.[26] Jedním z důvodů je, ţe elektronická komunikační média jako internet neznají 

fyzické hranice a nelze je ztotoţnit s hmotnými technickými zařízeními, na kterých jsou 

provozována. [6] 

Elektronické obchodování však není ohraničené pouze vyuţitím internetu. Při 

uzavření smluv skrze mobilní telefon, digitální televizi nebo automatický elektronický 

terminál můţeme také mluvit o e-obchodování. [24] 
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3 Teorie elektronického obchodu 
 

V této kapitole, jak sám název napovídá, se budu zabývat teorií elektronického 

obchodu z objektivního hlediska. Jako první budou vymezeny pojmy e-business, e-commerce 

a definice e-obchodu z právního hlediska. Další podkapitolou bude vymezení vztahů, které 

mohou u e-obchodu nastat. Výhody a nevýhody nákupu prostřednictvím internetu budou 

přecházet v právní problémy a jejich moţná řešení. Následně bude popsána elektronická 

smlouvy, druhy e-smluv a především smlouva spotřebitelská s definicemi spotřebitele a 

dodavatele. V neposlední řadě bude v této kapitole popsána forma e-smlouvy, její náleţitosti, 

plnění této smlouvy, odstoupení a změny ve spotřebitelské směrnici aj. 

 

 

3.1 E-business versus E-commerce 

 

E-business (e-biz, eBusiness a jiné varianty) zahrnuje kromě e-commerce také jiné 

určité procesy a vztahy, které jsou uskutečňovány pomocí elektronických médií (např. 

eLearning, eGovernment aj.). Obchodní procesy, které jsou součástí e-businessu, zahrnují 

elektronické nakupování, management zásobování, zpracování objednávek, servis 

zákazníkům, CRM
5
, pouţívání komplexních informačních systémů organizací (např. činnosti, 

které souvisí s výrobou, účetnictvím, financemi aj.), elektronické výměny dokumentů, 

spolupráce obchodních partnerů aj.  

Relativně rozsáhlý pojem e-commerce (e-obchod, eCommerce a jiné varianty) 

popisuje oblasti od distribuce přes nákup, prodej, marketing aţ po servis produktů pomocí 

elektronických systémů, především internetu. E-commerce neobsahuje jen nakupování a 

prodej přes internet, ale můţeme uvést také elektronické platby online, e-marketing, SEM
6
, 

SEO
7
, výměny dat elektronickou cestou apod. Charakteristické je pro ni vyuţívání 

komunikačních technologií, obzvláště www stránek, elektronických obchodů, systémů CMS
8
, 

nejrůznějších databází, e-mailů, vyhledávačů a další nepočítačové technologie. [33] 

                                                 
5
 Široký pojem, který zahrnuje koncepty vyuţívané organizacemi ke zkvalitnění a udrţení vztahu se zákazníky. 

6
 Mnoţina marketingových metod, které mají za cíl zvýšit viditelnost webových stránek (internetový obchod aj), 

a to ve výsledcích vyhledávání, které nabízí vyhledávače typu Google, Centrum aj. 
7
 Je podmnoţinou SEM. Jejím cílem je zvyšování návštěvnosti webových stránek nebo e-shopů. Chce dosáhnout 

nejlepších pozic ve výsledcích vyhledávání skrze vyhledávače (Google, Centrum aj.) 
8
 Softwarová aplikace určená ke správě a publikování informací na internetu, intranetu nebo extranetu. 
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3.2 Elektronický obchod a jeho definice 

 

Pod pojmem elektronický obchod si všeobecně můţeme představit veškerý obchod 

(se zboţím hmotným i nehmotným, ale i sluţbami), který je uskutečňován pomocí 

elektronických prostředků. Dle Vladimíra Smejkala
9
 můţe být e-obchod rozuměn v širším a 

uţším pojetí. V uţším pojetí jde pouze o elektronické nástroje, které se pouţívají k podpoře a 

realizaci obchodních vztahů. Kde je mezi ně zahrnována tvorba poptávky, a to od reklamy, 

marketingu, vlastního prodeje, dodávky, přes platbu aţ po ostatní sluţby nabízené 

zákazníkům. V širším pojetí jde nejen o elektronické nástroje výše popsané, ale i o vlastní 

činnost podnikatele, která můţe zahrnovat výzkum, vývoj, výrobu, zásobování materiálem, 

logistiku, administrativu, finanční sluţby apod. [5] 

Elektronický obchod jako pojem se vyvinul spontánně, není ohraničený ţádnou fixní 

definicí, protoţe je vesměs vyuţíván zvykově pro určitou podobu vyuţití dálkového přenosu 

dat. Při definici popisující spíše technickou stránku věci můţeme říci, ţe elektronický obchod 

je takový, při kterém účastníci komunikují zčásti nebo zcela prostřednictvím standardních 

počítačových sítí, počítačů, jejich příslušenstvím a telekomunikací. [5] 

Dále můţeme elektronický obchod definovat dle OECD
10

, kde podle ní obsahuje 

jakékoliv obchodní transakce, které jsou zaloţeny na elektronickém zpracování a přenosu dat 

a jsou prováděné jak fyzickými, tak právnickými osobami. Podle OECD pod tento pojem 

spadá také elektronická výměna takovýchto informací a nařízení orgánů, které řídí nebo se 

účastní klasických obchodů (tedy neelektronických). 

 Dle definice Světové obchodní organizace (WTO) e-obchod zahrnuje nejen 

výrobky, které jsou prodávány a placeny prostřednictvím internetu avšak doručovány 

v hmotné podobě, tak i produkty, které jsou prostřednictvím internetu doručovány v digitální 

podobě. Takto rozsáhlé definice e-obchodu zahrnují transakce pomocí faxu, telefonu, televize, 

elektronických plateb a přenosu platebních prostředků, které jsou jiţ dlouhou dobu zavedeny. 

[6] 

V právu ES je moţné také nalézt definici e-obchodu (směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu; ÚL 2000 L 178/8), která však tento 

                                                 
9
 Vladimír Smejkal – Internet a §§§ str. 235 

10
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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pojem nahrazuje jako „sluţby informační společnosti“. Tato definice je odkazována na čl. 

2(a) takzvaná transparentní směrnice 98/34. Sluţby informační společnosti jsou zde 

definovány jak pozitivně, tak negativně. [6] 

 

 

3.3 Formulace vzájemných vztahů e-obchodu 

 

Z obchodního hlediska můţeme definovat nejméně tři kategorie e-obchodu, a to 

podle účastníků transakcí, otevřenosti pouţitého média nebo dle způsobu plnění, které 

můţeme dále členit viz. tabulka č. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Dle účastníků transakcí 

 

 

Průmyslové transakce 

 

B2B - business to business,  neboli obchodování mezi podniky navzájem. Obchody 

tohoto typu jsou nejstarší a z hlediska finančního jsou nejdůleţitější formou elektronického 

obchodu. Tato transakce je pouţívána v distribučních a prodejních řetězcích, nemusí být 

Účastníci transakce 

Průmyslové transakce 

B2B 

Spotřebitelské transakce 

B2C, C2C, C2B 

Správní transakce 

B2C, C2A 

 

 

Podle otevřenosti 

použitého média 

 

 

 

uzavřené transakce 

 

otevřené transakce 

 

 

Podle způsobu plnění 

 

 

 

 

přímé e-obchody 

 

nepřímé e-obchody 

Tab. č.  3.1 Kategorie e-obchodu 

   Zdroj: [6] s vlastním zpracováním 
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přímo závislá na síti internet, protoţe většina podniků má vytvořeny své vlastní speciální sítě 

pro ohraničený počet jejich obchodních partnerů. Tyto sítě jsou vysoce zabezpečené a z velké 

části jsou transakce generovány a zpracovávány automatizovaně (uplatňují se např. v systému 

just-in-time). [6] Maloobchodníci, velkoobchodníci, výrobci a dodavatelé sdílejí mezi sebou 

informace, sjednávají podmínky skutečných obchodních případů, zasílají si poptávky, 

reklamní materiály, objednávky, faktury a ostatní dokumenty skrze elektronickou poštu. [37]  

 

Spotřebitelské transakce 

B2C  business to customer, neboli smlouvy spotřebitelské mezi obchodními firmami 

a konečnými spotřebiteli. Spotřebitelem v tomto smyslu můţe být jak soukromá osoba, tak 

podnikatel. Skutečnost, ţe existuje nespočet obchodních domů a katalogů spotřebního zboţí 

na internetu jen dokládá, ţe transakce B2C jsou nejrozsáhlejší formou elektronického 

obchodu z pohledu široké veřejnosti. Výhodou e-obchodu pro dodavatele je bezesporu úspora 

provozních nákladů za platy prodavačů a náklady spojené s nájmem prodejních ploch. 

Obchodní firmy mají moţnost snadno shromaţďovat informace o zákaznících, zjišťovat jejich 

nákupní preference apod. Pro spotřebitele je výhodou dostupnost zboţí nebo sluţeb                  

e-obchodu, který má otevřeno 24 hodin denně po celý rok. [6] 

 

C2C customer to customer, neboli obchod mezi spotřebiteli, tedy „nepodnikateli“. 

Typické jsou aukce nebo-li spotřebitelské burzy na internetu, kde se obchoduje např. s 

pouţitým zboţím, sběratelskými předměty apod. Největšími obchodními portály, kde mohou 

takto mezi sebou zákazníci obchodovat je v ČR aukro.cz a ve světě e-bay.com. [6] 

 

C2B customer to business, kde je obchod uskutečňován na základě oslovení 

podnikatele zákazníkem. [37] Zákazník si určí zboţí, výši ceny a jiné podmínky a vyzve 

obchodníky, aby mu poskytli nabídky k uzavření smlouvy mezi nimi. V současnosti je C2B 

nejméně rozšířeným typem e-obchodu, který se nejvíce vyuţívá při on-line nákupu letenek 

nebo ubytování. [6] 

 

Správní transakce  

B2A / C2A business to administration / customer to administration (autority). Tyto 

obchodní vztahy zahrnují spolupráci se státní správou, kterou můţeme souhrnně označit jako 
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eGovernment. Jako příklad správní transakce můţe být daňové přiznání, celní dokumenty 

apod. podané elektronickou formou. [6] 

 

3.3.2 Dle otevřenosti použitého média 

 

 

Uzavřené transakce 

U uzavřených transakcí jde o obchod, který je uskutečňován na uzavřených sítích a 

jen mezi ohraničeným okruhem partnerů. Například můţe jít o kluby, firemní sítě, obchod 

mezi podniky (B2B) aj. [6] 

 

Otevřené transakce 

U těchto transakcí je e-obchod prováděn mezi neomezeným (otevřeným) počtem 

účastníků. Můţe být uskutečněn pomocí internetu (e-obchod) nebo prostřednictvím mobilních 

telefonů (m-obchod), kterými je umoţňována vysoká míra mobility. [6] 

 

3.3.3 Podle způsobu plnění 

 

Přímé e-obchody 

Tyto jsou uskutečňovány zcela prostřednictvím elektronických prostředků v reálném 

čase. Jde o objednávku, placení a rovněţ dodání nehmotných statků, jako jsou software, 

informace, mediální produkty apod. [6] 

Nepřímé e-obchody 

U těchto obchodů probíhá on-line pouze objednávka zboţí, uzavření smlouvy a 

nanejvýš platba prostřednictvím elektronických prostředků. Dodávka samotného zboţí se 

však děje tradičními prostředky (Česká pošta, PPL, osobní odběr aj.). [6] 

 

 

3.4 E-obchod z právního hlediska 

 

Doposud bylo v textu nahlíţeno na elektronický obchod spíše z techničtějšího 

hlediska, který popisuje, jak můţe být uskutečněn takový obchod. Pro tuto práci je však 
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potřeba jej popsat také z hlediska právního, kde je nutné si na začátek uvědomit, ţe na 

elektronický obchod je ve většině případů zpravidla nahlíţeno jako na jiné obchody.  

To znamená, ţe se e-obchod, minimálně uvnitř ČR řídí stejnou právní úpravou jako 

jiné obchody
11

.   Při snaze takto definovat e-obchod je moţné jej popsat jako přenos projevu 

vůle nebo obecně informací, které souvisí s vyjednáváním o daném obchodu nebo uzavřením 

obchodní smlouvy, skrze počítačové sítě a počítače. [1] Široká veřejnost bere na vědomí 

právě tento okruh vyuţití elektroniky jako e-obchod a z největší pravděpodobností se tento 

termín pro obchodování skrze počítače a počítačové sítě obecně ustálí. Někdo by však mohl 

odporovat, ţe z technického hlediska můţe být za e-obchod povaţována nabídka a její 

následná akceptace prostřednictvím faxu, kde přenos obsahu vůle obou stran probíhá také 

elektronickou formou. Nicméně uzavření obchodní smlouvy pomocí telefonu je moţné také 

povaţovat za komunikaci „elektronickou“ a můţe být tedy nazývána e-obchodem. 

S přihlédnutím na vývoj jazykové zvyklosti budeme v rámci této diplomové práce vycházet 

z toho, ţe e-obchod je zcela obchodem, který je prováděn pomocí elektronické sítě a počítačů. 

[5] 

 

Klasické právo reaguje na právo e-obchodu třemi různými způsoby: 

 je moţné některé stávající právní úpravy bez dalšího pouţít na e-obchod, jako např. 

ochrana autorského práva, 

 některé klasické normy, které byly aplikovány na právní vztahy, vyvíjející se v rámci 

e-obchodu dostaly absolutně novou dimenzi, jako např. určení rozhodného práva, 

 elektronický obchod si také svým rozvojem vynutil přijetí řady nových právních 

norem, jako právní úprava elektronického podpisu aj. [17] 

Podrobněji o právních problémech elektronického obchodování a jejich moţných 

řešeních viz. kapitola 3.7. [17] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Obchody, které nejsou uskutečňovány elektronickou cestou, ale na místech k tomu určených – kamenné 

obchody. 
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3.5 Kvazielektronický a plnohodnotný obchod 

 

Kvazielektronický obchod 

Skutečnost, která nám předkládá existenci nemalé řady „elektronických obchodních 

domů“ však neuvádí, ţe se jedná spíše o elektronický katalog zboţí, neţ o elektronický 

obchod, jak je všeobecně známo. Příčinou je fakt v jaký okamţik a jakou formou dojde 

k uzavření smlouvy a jaká právní ochrana a průkaznost platí v tomto smluvním vztahu. Mezi 

prodávajícím a kupujícím probíhá jednání v praxi tak, ţe kupující si vybere nabízené zboţí 

v elektronickém katalogu prodávajícího. Toto zboţí poté označí a vloţí jej do virtuálního 

nákupního koše. Poté vyplní formulář, kde uvede osobní údaje, způsob platby a jak má být 

vybrané zboţí doručeno nebo akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Po přijetí této 

objednávky prodávající zboţí připraví k expedici a dopraví jej kupujícímu. V ČR je zboţí 

nejobvykleji zasíláno na dobírku, někdy také s moţností platby předem. Se zboţím je 

současně zasílána „papírová“ forma smlouvy a faktura (daňový doklad). [5] Z výše 

uvedených není moţné tedy mluvit o skutečném a plnohodnotném elektronickém obchodu, 

ale pouze o obchodování pomocí elektronických prostředků. Přesněji jde tedy o obchod, který 

je prováděn na úrovni běţné zásilkové sluţby, který ovšem vyuţívá elektronické podoby 

prezentace a komunikace. A to především z těchto důvodů: 

 

 nemoţnost ověření identity smluvních stran, 

 do doby, kdy proběhne podpis „papírové“ smlouvy, nebo se uskuteční faktické plnění, 

není moţné prokázat skutečnost právního vztahu, 

 v případě, v němţ přijaté plnění neobsahuje poţadované vlastnosti, není moţné 

prokázat vyjednané smluvní podmínky. [7] 

Kvazielektronický obchod je tedy uskutečňován prostřednictvím internetu a tímto 

postaven nejen mezi zájem obchodníků, kteří jej díky neomezenému spotřebitelskému trhu 

pouţívají ke své obchodní činnosti, ale také různých skupin, jejichţ zájmem je získávat 

důvěrné a osobní data, které jsou mezi smluvními stranami vyměňovány v průběhu 

kontraktace. Následně tyto data můţou však slouţit k dalšímu obchodování a v horším 

případě i k páchání přímé majetkové trestné činnosti. [5] 
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Plnohodnotný elektronický obchod 

 

Plnohodnotný elektronický obchod můţeme popsat jako uzavírání smluv 

prostřednictvím Internetu, kde se vyuţívá prostředí stránek www. Tyto stránky mohou 

představovat skutečnou prodejnu věcného obchodního domu. Výběr na stránkách www se 

obvykle uskutečňuje skrze formuláře smlouvy. Tento formulář je nabídkou prodávajícího a je 

běţné, ţe dochází k úpravám těchto smluv, aby co nejlépe vyhovovaly oběma stranám.  

Elektronická nabídka je poslána druhé straně poté, co je určen předmět smlouvy, 

jeho subjekt, platební podmínky, lhůty a prostředky pro plnění ze smlouvy. Druhá strany ji 

buď akceptuje, nebo odmítne. Za moment akceptace je povaţován okamţik uzavření 

smlouvy.  

K vykonávání bezpečného e-obchodování je nutné právně a věcně zabezpečit slabá místa 

kontraktu. Za tyto slabá místa můţeme označit: 

 problém s ověřením totoţnosti stran kontraktace, 

 bezpečnost přenosu osobních dat, 

 provedení úhrady,  

 bezpečnost při provádění úhrady, 

 bezpečnost přenosu poskytnutého plnění, které je poskytováno elektronickou cestou. 

[5] 

Rozdělení na plnohodnotný a kvazielektronický obchod je tedy určováno z kritéria 

rozsahu určení subjektů, při realizování obchodní transakce. Plnohodnotné e-obchody jsou 

zajištěny ověřením identity smluvních stran, kde se jedná v první řadě o bezpečnost přenosu 

osobních dat a jiné bezpečnostní opatření. Zatím u kvazielektronického obchodu není takto 

zajištěna bezpečnost přenosu dat. V současnosti je nejvíce kladen důraz na bezpečnost 

databází a dat, nejen na ochranu osobních údajů. Od této podoby e-obchodování je postupně 

upouštěno. [25] 
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3.6 Výhody a nevýhody nákupu na internetu s pohledu spotřebitele a 

obchodníka 

 

 

Výhody - pohled zákazníka 

Zákazník dává často přednost nákupu přímo u výrobce a tímto je získává za výrazně 

niţší cenu. A to z důvodu toho, ţe odpadají platby zprostředkovatelům tohoto zboţí a dalším 

článkům distribučního řetězce. Výhody jsou také v ustavičně aktualizovaných informacích, 

které dodavatel mimo jiné musí uvádět ze zákona. Navíc jsou tyto informace v jednom místě. 

Obchod můţe spotřebitel vyuţívat 24 hodin denně po celý rok. Přístup k obchodu je 

z jakéhokoliv místa s přístupem k internetu a tím je moţné ušetřit mnoho času a nervů ve 

frontách v kamenných obchodech. V poslední řadě je výhodou méně cestování. [34] 

 

Výhody – pohled dodavatele 

Obchodník má díky komunikaci se zákazníkem prostřednictvím internetu výrazně 

sníţené náklady transakce, jelikoţ mu odpadá pracovní síla prodavačů a platby za nájem nebo 

stavění „kamenného“ obchodu. Větší flexibilita v podobě jednoduché aktualizace katalogů a 

ceníků. Neocenitelná je pro něj zpětná vazba od zákazníků jeţ vyplní formulář, pošle            

e-mailovou zprávu nebo zkontaktuje prodejce telefonicky. Získává také přehledné informace 

o jednotlivých návštěvách e-obchodu a v neposlední řadě je e-shop naděje pro malé firmy, 

které si nemůţou dovolit vybudovat síť klasických kamenných obchodů. [34] 

 

Nevýhody – pohled zákazníka 

Veškerá zákazníkova činnost je dopodrobna sledována pro účely marketingových 

výzkumů a pro některé je povaţována za narušení soukromí. Je moţné, ţe někdo vystoupí 

jménem jiné osoby a provede např. finanční transakce nebo objedná zboţí, které si podvedený 

dotyčný neţádá. Údaje a osobní data, jeţ jsou posílány po síti je moţné „odposlechnout“ a 

zneuţít. Zákazníci se v přemíře informací nedovedou zcela dobře orientovat a nenajdou zboţí, 

jeţ hledali, anebo vynaloţí neadekvátní úsilí na jeho hledání. Neexistuje zcela zabezpečený 

způsob placení. Českým specifikem je relativně špatné spojení s internetem, jeţ je někdy 

velice pomalé. Nákupy na síti jsou neosobní, kdeţto nákupy v „kamenných“ obchodech 

převáţně pro starší lidi znamenají jedinou moţnost kontaktu s okolím. [34] 
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Nevýhody – pohled dodavatele 

Jelikoţ má internet velmi rozsáhlý dosah, v případě neúspěchu obchodníka můţe 

špatná pověst dostat nevídaný rozsah. Podnik připojený k síti internet je více ohroţen 

neoprávněnou osobou, která můţe narušit nebo zneuţít podnikové data. [34] 

 

 

3.7 Problémy e-obchodování a jejich možná řešení z právního pohledu 

 

Prudký rozvoj počítačových (viz tabulka č. vývoj vybavenosti počítačů a připojení 

k internetu na území ČR v letech 2005 - 2011) a jiných technologií v posledních letech 

předběhl právo, které se vyvíjí relativně pomalu za tímto vývojem. Nové technologie a jejich 

vývoj je velice rychlý a u některých oborů doslova explozivní. Tato skutečnost s sebou nese 

nejednu výzvu pro právní vědu. Některé v minulosti netušené činnosti nejsou doposud 

právem přímo upraveny a v  některých případech není však z teoretického hlediska zcela 

zřejmé jaký postoj k nim zaujmout de lege ferenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní povaha problémů 

Problém, který komplikuje právo e-obchodu je ten, ţe toto právo zasahuje do nejedné 

právní disciplíny. Právní problémy, kterých se toto týká, zasahují jiţ od nekalé soutěţe a 

průmyslového vlastnictví přes soudní příslušnost aţ po všeobecné otázky týkající se uzavírání 

smluv, které do nedávna byly povaţovány výhradně jako akademický problém. Faktické 

právní problémy, které jsou integrované s e-obchodem, nejsou méně rozmanité neţ sám 

elektronický obchod. Dle geneze bychom mohli tyto právní problémy rozlišit do tří skupin: 

[22] 

Domácnosti s osobním počítačem na území ČR 

Rok 2005 2008 2011 

hodnota v % 30 47,7 64,8 

    Domácnosti připojené k internetu na území ČR 

Rok 2005 2008 2011 

hodnota v % 19,1 41,7 61,7 

Tab. č.  3.2 Domácnosti s PC a připojením k internetu  

Zdroj: ČSÚ dostupný z: www.czso.cz 
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Takové problémy, o kterých právní věda věděla již dávno před počátkem e-obchodu, 

ale nepovažovala je za aktuální.  

Jako charakteristický problém, který jiţ dávno byl v právní praxi, ale nebyla 

zvýrazňována jeho důleţitost je mezinárodní element v právu duševního vlastnictví a 

soutěţním právu. I kdyţ otázky s tím spojené se řešily jiţ dávno před nástupem e-obchodu, e-

obchod měl význam prudkého nárůstu spletitosti i ekonomického významu v této oblasti. 

Spory týkající se uzavírání elektronických smluv a e-obchodu obecně přesunuly nespočet 

otázek z akademických debat do kaţdodenního právního ţivota. 

Problémy, jež se objevily až současně s rozvojem elektronického obchodu. 

Ne jedna sporná právní otázka vyšla na povrch aţ s rozvojem e-obchodu. 

Charakteristickou oblastí je problematika softwarových agentů, coţ jsou samostatné 

počítačové programy, které mají pomáhat uţivateli. Softwarový agent jedná autonomně a 

takto „sjednává“ smlouvy bez vedení uţivatele.  Na tento problém se stále hledá vhodná 

odpověď.  

 

Problémy, jež nebyly před rozvojem e-obchodu považovány za pochybné nabyly 

s rozvojem společensko-ekonomických podmínek větší význam a projevilo se jako vhodné 

zaměřit se a regulovat i tuto oblast. 

Za zástupce poslední problémové skupiny bychom mohli uvést ochranu osobních 

údajů. Za absolutně problematickou nebyla tato oblast povaţována, do té doby neţ 

neočekávaně nabyla na významu, a to po hromadném nastolení počítačů a jejich následné 

propojování do sítí (viz tabulka č. 3.2). Toto propojování začalo umoţňovat automatizované 

dosaţení a zpracování údajů v předtím netušeném objemu.  

Tato mnohotvárnost je důvodem, proč je právě právo e-obchodu tak souhrnný obor, 

který ţádá mezioborový přístup. Je vhodné také zmínit, ţe spousta právních problémů, které 

se týkají e-obchodu, jsou spojené i s jinými odvětvími obchodu, protoţe moderní technologie 

prostupují do veškerých sfér lidského ţivota. [20] 
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Možná řešení právních problémů 

 Je moţné říci, ţe právní problémy týkající se e-obchodu je v podstatě moţné řešit 

níţe uvedenými způsoby. Kaţdý z těchto způsobů má své plusy i mínusy a je záleţitostí 

určitého okruhu dotčených právních vztahů, která metoda by měla být upřednostněna. 

 

Aplikace stávajícího práva  

 V této souvislosti je potřebné odpovědně dělat rozdíly v tom, kdy jsou neexistující 

speciální právní úpravy na obtíţ a kdy tomu tak není. Velké mnoţství právních otázek 

týkajících se e-obchodu je moţné řešit patřičnou aplikací stávajícího práva. Mohlo by být  

tedy  řečeno, ţe v případě, kdy stávající právo nebrání e-obchodu, není jakýkoliv důvod jej 

měnit. V praxi se však můţeme často setkat se situací, kde hmotné právo povoluje pouţití 

metod e-obchodu. Pouţití těchto metod a jejich širšímu uplatnění brání rozličné vedlejší 

poţadavky. Jako příklad můţu uvést, ţe v některých platných právních předpisech je 

vyţadováno předkládat „originál“, který je u datových zpráv vyloučen. V tomto případě by 

bylo nutné nekompromisně změnit jiţ zaběhlou definici tohoto pojmu. Tato vzájemná 

neslučitelnost zákonů se skutečností e-obchodu vychází z toho, ţe jistá technická řešení, která 

souvisí s internetem a e-obchodem nejsou slučitelná s předpoklady, z kterých vycházela starší 

legislativa. Jsou tedy těţko podřaditelné pod tradiční pojmy právních doktrín a jejich 

případným podřazením vznikne nesmyslná situace. Například ve výše uvedeném pojmu 

„originál“ týkající se datové zprávy by zřejmě odpovídal záznamu v RAM daného počítače, 

kde byla datová zpráva vytvořena. V tomto případě je předloţení „originálu“ od příjemce 

datové zprávy je poté evidentně protismyslný poţadavek. [20] 

Přijetí nové národní legislativy  

Jestliţe současná legislativa brzdí nebo jinak brání nastolení e-obchodování, je 

zapotřebí přijat nové právní normy, které zrovnoprávní e-obchod s ostatními obchodními 

technikami. Právní věda by měla z ekonomického pohledu přinést neutrální rámec, který by 

byl přijatelný pro jakoukoliv obchodní techniku, tak aby účastníci trhu měli svobodnou volbu 

a mohli si vybrat tu nejefektivnější techniku. Legislativních technik, které by se daly pouţít je 

více. V první řadě je lákavou volbou zobecnění legislativy. Ovšem nastává problém, kde 

v případě obecnější normy, bude těţší její výklad a pouţití v rozličných případech. Je zde také 

vyšší riziko nepředvídatelných důsledků, které příliš obecná norma můţe v extrémních 

situacích mít, a které zákonodárce nemůţe předvídat. Muselo by zde být důkladně zváţeno, a 
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to v kaţdém individuálním případě, který postulát na zákonodárnou moc převáţí. Konečný 

efekt optimální regulace bude navíc muset být časově proměnný a to z důvodu neustálého 

rozvoje techniky a obchodu, který bude postupem času neustále klást nejrůznější nároky na 

právní prostředí. Ve shodě s postulátem pragmatičnosti bude v převáţné většině případů 

pouţito doplnění legislativy jako náhrada, za její zobecňování. Jako příklad mohu uvést 

elektronický podpis, kde právě výše zmíněný přístup byl zde uplatněn a byl přijat přímo 

zákon, který upravuje přímo elektronické podpisy
12

. Na druhou stranu je obecný přístup 

týkající elektronického podpisu zastupován § 40, odstavec 3, druhá věta v OZ. Nakonec bych 

uvedla, ţe tato speciální právní regulace by se měla zabývat těmi skutečnostmi, u kterých je 

hospodářský zájem na úpravě či jednoznačném projevu právních vztahů pomoc normy. Zbylý 

okruh problémů ať patří pod obecná ustanovení zákonů, ovšem jestli je toto moţné a 

praktické. Dle mého názoru nadbytek zákonodárství je škodlivý pro svobodu občanů a navíc 

neprospívá právní nepochybnosti a efektivnosti práva. I pro odborníky je přehlednost ve velké 

spoustě zákonů problematická a navíc neprospívá dalšímu rozvoji obchodu.  

Přijetí legislativy na mezinárodní úrovni 

Jak jsem uvedla výše, v teoretické části e-obchod má povahu globálního obchodu, 

kde se v tomto prostředí setkávají nejrůznější právní řády. Prostředí e-obchodu je velice často 

označováno za anarchické. Rozporuplné je, jak velká míra je vhodná pro aplikaci současné 

normy mezinárodního práva soukromého nebo je-li výhodnější dát přednost unifikované 

přímé právní úpravě. Je mnoho odlišných názorů, které se liší od zásady, ţe stávající 

mezinárodní právo soukromé není pouţitelné pro internet, aţ po názory, kde mezinárodní 

právo soukromé bude i ve své zvyklostní podobě stavebním kamenem našeho právního 

pohledu na vztahy elektronické. V podstatě je moţné se ztotoţnit s názorem, kde mezinárodně 

unifikované přímé právní normy pro smlouvy kupní nebo i jiné smlouvy e-obchodu by byly 

důleţité, protoţe by se tímto způsobem odstranila právní nejistota prodávajících firem 

prostřednictvím internetu, kterou způsobuje neslučující se právní úprava. Úprav 

mezinárodního obchodu způsobem mezinárodních úmluv je obvyklá a všeobecně přijímána 

jako vhodné řešení. [20]Jako příklad takovéto úmluvy je moţné uvést vzorové zákony o 

elektronickém obchodu UNCITRAL. Tyto zákony sice nejsou závazné, ale jsou velmi 

oblíbené, co se týče otázek normativně neřešených, kde jsou brány jako argumentační zázemí 

při zodpovídaní těchto otázek mezinárodními rozhodci. UNCITRAL se usilovně zabývá 

                                                 
12

 Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů z roku 2000. 



- 22 -  

vytvoření mezinárodní úmluvy o uzavírání smluv a to prostředky elektronické komunikace 

(Convention on Electronic Contracting). Otázkou však zůstává, zda-li tato metoda právní 

úpravy je vhodná pro státy, které dávají přednost a důraz na své vlastní specifika ochrany 

spotřebitele. Z pohledu doslova „raketového“ rozvoje e-obchodu je toto sjednocování 

právních norem e-obchodu zřejmě nezbytné, za jiných okolností by došlo k velkému 

zaostávání práva za ekonomickou skutečností. [22] 

 

 

3.8 Uzavírání e-smluv a projev vůle 

 

Právní teorie nám říká, ţe proces, který doprovází uzavírání jednotlivých smluv je 

rozdělen do těchto projevů vůle: 

 

Nabídka – oferta 

Dle občanského zákoníku je nabídka definována § 43a odstavce 1 a je popsána jako 

projev vůle, který směřuje k uzavření smlouvy a je určen jedné nebo více konkrétním 

osobám
13

. Tento projev vůle je návrhem na uzavření smlouvy a to v případě, kdy je 

dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, tak aby v případě jeho přijetí byl vázán. 

[12] 

Tento návrh má působnost od doby, kdy je doručen osobě, které je určen. Návrh je 

moţné odvolat aţ do doby, kdy druhá strana učiní nebo odešle právní úkon, kterým návrh 

přijímá. Návrh není moţné odvolat v průběhu lhůty, která je pro přijetí stanovena. Tato 

moţnost je pouze v případě, ţe z obsahu návrhu vyplývá právo na odvolání i před vypršením 

této lhůty, anebo je-li zde vyjádřena neodvolatelnost.
14

 [20] 

 

Přijetí - akceptace 

Přijetí návrhu je dle občanského zákoníku definováno v § 43c a § 44. Říká nám, ţe 

přijetí návrhu je včasné prohlášení, které je uskutečněné osobou, které byl návrh určen nebo 

jiné její včasné jednání, z kterého je moţné dovodit její souhlas. Také je zde uvedeno, ţe 

                                                 
13

 Výjimkou jsou licenční smlouvy. Dle § 46 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. u licence, jeţ 

můţe být poskytnuta výhradním způsobem, nesmí autor poskytnout tuto licenci osobě třetí. Sám je poté povinen 

zdrţet uţití daného díla způsobem, k němuţ licenci udělil. Pouze ten, kdo získá licenci je jediný, kdo má právo 

toto dílo uţívat. 
14

 §43a odst. 2,3 a 4 ObčZ 
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včasné přijetí daného návrhu se stává účinným v okamţiku, kdy navrhovatel dostane 

vyjádření souhlasu s obsahem návrhu. V § 44 druhém odstavci je uvedeno, ţe pokud je přijetí 

návrhu, jeţ obsahuje dodatky, výhrady nebo jiná omezení a změny je odmítnutím samotného 

návrhu a následně je povaţován za návrh nový. [12] 

 

3.8.1 Uzavření smlouvy 

 

Uzavření smlouvy a tedy vznik této smlouvy, kterým se zakládají závazky, se řídí 

ustanoveními § 43 a následujícími.
15

 V okamţiku, kdy akceptace návrhu na uzavření smlouvy 

získá účinnost je tato smlouva uzavřena. Pro praxi e-obchodování je běţné, ţe se na úpravu 

smluv v elektronickém prostředí aplikuje tzv. spotřebitelský reţim (v právním vztahu mezi 

dodavatelem a spotřebitelem), který má svůj právní základ v právu EU a regulace těchto 

spotřebitelských vztahů je uplatňována na celém území EU. [20] 

Smlouva můţe být dle § 53 odst. 1 ObčZ uzavřena prostředky komunikace na dálku, 

jeţ takto dovolují bez fyzické přítomnosti daných smluvních stran uzavřít smlouvu. Zákon 

uvádí jako komunikační prostředky na dálku právě tyto: neadresovaný tisk, reklama v tisku 

obsahující objednávkový tiskopis, typový dopis, katalogy, telefon s i bez obsluhy (lidské), 

rozhlas, videotext, videotelefon, elektronickou poštu, televizi, fax a veřejnou komunikační síť 

(např. internet). V odstavci 2 § 53 ObčZ se uvádí, ţe tyto prostředky komunikace umoţňují 

individuální jednání a smí být pouţity jen v případě, ţe spotřebitel neodmítl jejich pouţití a 

nevzniknou mu ţádné náklady. [12] 

Pokud jednání probíhá pomocí některého komunikačního prostředku na dálku je 

povinností prodávajícího poskytnout spotřebiteli s dostačujícím předstihem před uzavřením 

smlouvy alespoň minimální výčet informací, jeţ vyplývají ze směrnice č. 97/7/ES článku 4: 

 

 obchodní jméno, IČ, sídlo nebo bydliště, 

 záznamy o příslušném kontrolním orgánu, 

 charakteristika zboţí či sluţeb a jejich název, 

 cena sluţeb a zboţí spolu se všemi poplatky, 

 náklady spojené s dodáním, 

 forma platby, dodání či plnění, 

                                                 
15

 §490 ObčZ 
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 informace o právu na odstoupení, 

 náklady, které vzniknou pouţitím těchto komunikačních prostředků na dálku, 

 doba, po níţ cena nebo nabídka zůstává platná.
16

 [29] 

 

V případě neposkytnutí výše uvedených informací je dána sankce dodavateli 

v podobě prodlouţení lhůty v průběhu, které můţe spotřebitel odstoupit od smlouvy.  

Poté co je smlouva uzavřena pomocí elektronických prostředků, je povinností 

dodavatele, písemně poskytnout spotřebiteli informace jako obchodní jméno dodavatele a 

jeho IČ, sídlo PO nebo bydliště FO. Dále podmínky a postup jak uplatnit právo na odstoupení 

od smlouvy, poprodejní servis a záruky. V poslední řadě musí uvést, jaké jsou podmínky pro 

zrušení smlouvy.
17

 [12] 

 

 

3.9 Elektronické smlouvy 

 

Jako elektronické smlouvy nazýváme smlouvy, které jsou uzavřené pomocí 

elektronických prostředků. Strany, které uzavírají tento smluvní vztah, nejsou ve fyzickém 

kontaktu. Smlouvy se tedy uzavírají prostřednictvím výměny datových zpráv ve formě 

elektronické. Ani výměnou hmotného zboţí není fyzický kontakt uskutečněn. Jde zde o 

distanční smlouvu ve smyslu § 53 Občanského zákoníku. [28] 

Transakce, které jsou uzavírané na dálku, coţ e-smlouvy bez pochyby jsou, by bez 

zřetele na prostředí, ve kterém se odehrávají, a strany, které se obchodu účastní, měly 

obsahovat určité vlastnosti. První vlastností můţeme uvést identifikaci, kde by strany 

zúčastňující se transakce měly být jasně identifikovatelné. Jde o to, aby kaţdý z účastníků 

transakce mohl jednoduše zjistit totoţnost druhého účastníka. Další vlastností je autentizace. 

Není moţné se vţdy spoléhat na to, ţe strana, se kterou je jednáno je ta, za koho se vydává. 

Autorizací se rozumí, ţe by kaţdá z účastněných stran měla mít určeny své bezpečnostní 

limity, uvnitř kterých se můţe pohybovat. Integrací transakce rozumíme, ţe údaje nebyly 

změněny ţádnou jinou stranou neţ tvůrcem transakce. Vlastností, kde jakákoliv transakce 

musí být provedena jako celek, nebo musí být  jako celek zrušena, se nazývá atomicita. Není 

                                                 
16

 Podrobněji viz §53 odst. 4 ObčZ 
17

 §53 odst. 6 ObčZ 
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totiţ moţné, aby bylo dodáno zboţí, které nebylo uhrazeno nebo opačně. Poslední vlastností 

je neodmítnutelnost, coţ znamená, ţe strana, která vytvořila určitý poţadavek a odeslala jej 

příjemci (který jej akceptoval), nemůţe posléze zpochybnit své autorství nebo integritu dané 

transakce. [6] 

 

3.9.1 Druhy elektronických smluv 

 

Smlouvy „klikací“ 

Pod názvem „klikací“ smlouvy, jak jsou v českém překladu nazývány si můţeme 

představit click-wrap smlouvy a click-through smlouvy. „Klikací“ jsou nazývány protoţe 

jejich uzavření je převáţně prováděno pomocí kliknutí,  nebo-li stisknutí virtuálního tlačítka, 

či jiného ovládacího prvku, jako například hypertextového odkazu, který je zobrazený na 

monitoru. V dnešní době je takovýto způsob uzavírání elektronických smluv nejtypičtější. 

Smlouva je uzavírána pomocí tlačítka (ikony) s názvem „souhlasím“ nebo „akceptuji“ 

v angličtině se potom můţeme setkat např. s ikonou „I accept“ nebo „I agree“ a vyuţívá se i 

jiných tlačítek, které obsahují podobné znění stejného významu. Kliknutí na některou z výše 

uvedených ikon je projevem vůle uţivatele přijmout daný návrh a být jim vázán v tom 

případě, je-li tento návrh přijat. 

 

Click-wrap 

Tyto smlouvy se ve virtuálním světě vyskytují poměrně často, avšak ne nejčastěji. 

Nejen u tohoto druhu smlouvy, ale i u smluv clickt-through a browse-through nebo click-wrap 

jde především o tzv. „pravé“ on-line smlouvy. Typickým výrazem pro tyto smlouvy je právě 

to tlačítko „souhlasím“, které uzavírá tyto smlouvy. Z historického hlediska je moţné říci, ţe 

tento druh uzavírání smlouvy vznikl proto, aby mohly tyto e-smlouvy být uzavírány na 

základě snadného „kliknutí“, kterým je vyjádřen souhlas se smlouvou. Smyslem takového 

kontraktu je poskytnout veřejnosti uzavírat smlouvy pro určitý účel daný smluvními stranami. 

[30] 

Tyto smlouvy jsou charakteristické tím, ţe obsah těchto smluv neplyne z jednání 

dvou stran, ale určuje jej jen jedna smluvní strana. Strana druhá má poté jen dvě moţnosti, 

buď tuto smlouvu přijmout, nebo naopak. Obsah smlouvy tedy ovlivňuje pouze jedna strana 
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(adhezní smlouvy
18

). Click-wrap smlouvy se typicky pouţívají u prodeje softwarových licencí 

(ty si můţe spotřebitel koupit on-line nebo zdarma stáhnout z webové stránky) a vznikají po 

stisknutí ikony nebo jiného tlačítka „souhlasím“, kde je jasná akceptace dané smlouvy. Tato 

smlouva je uzavřena tak, ţe straně spotřebitele jsou předloţeny smluvní podmínky, které 

přijme a potvrdí to „kliknutím“ na dané tlačítko. Při neakceptování těchto podmínek není 

moţné, aby spotřebitel získal dané zboţí či sluţbu, kterou nabízí navštívená internetová 

stránka. Tyto podmínky nemusí být vţdy na stejné stránce jako zboţí, ale musí být vţdy 

přístupné před samotným přijetím těchto podmínek. [37] 

Tyto licenční smlouvy mají také povinnost plnit náleţitosti, jeţ jsou všeobecně 

pokládány na právní smlouvy a jednání. Navíc se uvádí, ţe tento zvláštní druh e-smlouvy, by 

měl mít speciální postulát jako např. dobrá viditelnost a jasnost smluvních podmínek, zcela 

pochopitelné a výslovné pro smluvní strany, ţe uzavírají smlouvu a jsou informováni o 

následcích tohoto činu. Nesporně a průkazně musí být dáno najevo souhlasu se smluvními 

podmínkami. [19] 

V případě vynutitelnosti click-wrap smluv nemají a ani neměli soudy problémy. 

Vţdy se odkázali na to, ţe ten, kdo uzavřel smlouvu, tím vyjádřil svůj souhlas a zavázal se tak 

smluvními podmínkami, kdyţ „kliknul“ na ikonu souhlasu, a tím „podepsal“ tuto smlouvu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judikatury související s click-wrap smlouvami: 

Mortgage Plus, Inc. v. DocMagic, Inc., et al. No. 03-2582-GTV-DJW (WHW) (D. Kan., 

August 23, 2004). 

Bruce G. Forrest v. Verizon Communications Inc. and Verizon Internet Services, Inc. 805 

A.2d 1007 (Dist. of Columbia Court of Appeals, August 29, 2002). [30] 

                                                 
18

 http://business.center.cz/business/pojmy/p528-adhezni-smlouva.aspx 
 

Obr. č.: 1 Příklad uzavření click-wrap smlouvy 

Zdroj: [30]  

http://business.center.cz/business/pojmy/p528-adhezni-smlouva.aspx
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Click-through 

Tyto smlouvy jsou distanční adhezní smlouvy, jeţ jsou uzavírány pomocí kliknutí na 

virtuální tlačítko k tomu určené, jimţ zákazník potvrzuje všechny své předcházející kroky, 

které učinil při výběru daného výrobku a tímto souhlasí s danou smlouvou a obchodními 

podmínkami. Tyto smlouvy se vyvíjely zcela svobodně a reagovaly tak na on-line distributory 

softwarů a jejich právní problémy, které měli s tzv. smlouvami shrink-wrap.
19

 Od click-wrap 

smluv se tyto liší v první řadě delším procesem uzavírání smlouvy a větším podílem účasti 

spotřebitele, jeţ prochází a vybírá si z jemu nabízených moţností. Spotřebitel akceptuje 

obchodní podmínky tím, ţe opět klikne na danou ikonu k tomu určenou („souhlasím“), a touto 

potvrdí všechny kroky, které předtím učinil. Toto kliknutí je musí splňovat podmínky, které 

ukládá zákon na platné uskutečnění návrhu na kontraktaci smlouvy nebo rovnou na samotné 

uzavření smlouvy. Náleţitosti, jeţ patří k právním úkonům jsou projev vůle a soulad mezi 

ním a jejím projevem. Opět by měl být tento projev vůle určitý, jasný a obsahující vhodnou 

formu, jestliţe je zákonem vyţadována. Navíc by měl mít spotřebitel tu moţnost vrácení se 

z kterékoliv uzavírané části smlouvy zpět k předešlým částem a změnit je. Dále musí mít 

spotřebitel příleţitost obeznámit se smluvními podmínkami ještě před samotným uzavřením 

smlouvy a musí být zřetelné, který krok uzavírání smlouvy vede k závaznosti dané smlouvy. 

Měla by zde být také moţnost, kde se můţe spotřebitel v závěrečné části uzavření smlouvy 

rozhodnout mezi přijetím, či odmítnutím této smlouvy, kde v případě odmítnutí nedostane 

spotřebitel zboţí nebo sluţbu, kterou e-shop nabízí. S těmito smlouvami se obvykle a 

nejčastěji spotřebitel setká v e-shopech, kde si sám určuje co koupí, jakým způsobem, jaké 

mnoţství, jak bude platit, jak si vybrané zboţí nechá doručit apod. [21] 

Elektronické uzavírání smluv v případě click-through smluv můţe přinést také jisté 

problémy. Tyto např. jsou, ţe stránka e-shopu mohla být velice překombinovaná, měla 

nelogicky uspořádané ovládací prvky a není zde jasné  kdy akceptant uděluje svůj souhlas s e-

obchodem. Bude tedy nutné vţdy posuzovat daný případ z hlediska srozumitelnosti ad hoc. 

Dalším moţným problém můţe být zaměnitelnost ikon „Souhlasím“ za „Nesouhlasím“. [31] 

Výhody, které je moţno uvést u tohoto modelu je velmi dobrá srozumitelnost 

kompletního procesu, ne jen výsledku a to, ţe je zde zdůrazněn moment, od které doby je 

smlouva závazná. Příklad uzavření této smlouvy obsahuje příloha č. 1. [30] 

                                                 
19

 On-line distributoři (shareware softwaru) se začali zaměřovat na smlouvy uzavřené „kliknutím“, kde se 

společně s ním objeví i smluvní podmínky, a to vše před staţením daného programu. Dělo se tak na základě 

soudních sporů, kde soudy odmítly vymahatelnost závazků prostřednictvím  shrink-wrap smluv.   
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V poslední řadě je vhodné uvést, ţe v podmínkách českého právního řádu  nejsou 

ţádné překáţky k platnému sjednávání těchto smluv naopak je moţné tento model 

elektronického sjednávání smluv (stranám uzavírajícím tuto smlouvu) doporučit.  

 

Judikatury související s click-through smlouvami: 

Sprecht v. Netscape Communications. Corp., 150 F. Supp. 2d 585, 593-95 (S.D.N.Y. 2001). 

ESL Worldwide.com, Inc. v. Interland, Inc., 06-CV-2503 (S.D.N.Y. June 21, 2006). [31] 

 

 

Browse-wrap 

U „brouzdacích“ smluv, jak se také říká browse-wrap smlouvám, se jedná o takové 

smlouvy, jeţ jsou uzavřeny prostým procházením jistých webových stránek. Ten, kdo vyuţívá 

tyto webové stránky je např. pomocí hyperodkazu, nebo jiného způsobu upozorněn na to, ţe 

zde existují jisté smluvní podmínky. Tyto podmínky jsou většinou zobrazeny ve spodní části 

dané stránky, kde je jasně citováno, ţe „brouzdáním“ po těchto stránkách spotřebitel 

akceptuje podmínky pouţití těchto stránek (v angl. překladu Therm of use). To, ţe je 

spotřebitel vázán danými smluvními podmínkami a vůlí uzavřít tuto smlouvu dává najevo 

pouze tím, ţe vyuţívá tyto stránky. Oproti „klikacím“ smlouvám je spotřebitel jenom 

obeznámen s tím, ţe existují jisté smluvní podmínky, podle kterých se musí řídit. Spotřebitel 

zde nemusí zcela jasně předloţit souhlas s danými podmínkami. Moţnost, kde bychom mohli 

najít autoritativní výklad nejen této, ale i výše uvedených smluv je v americké judikatuře. 

Například při rozhodnutí Register.com, Inc v. Vario, Inc. rozhodnutím soudu bylo, ţe browse-

wrap smlouvy mohou být zavazující, pouze však za podmínek, které při uţívání těchto 

stránek poţadují od uţivatele úkon, jeţ je moţné označit za jistý projev vůle. [24] 

Kdy je tedy browse-wrap smlouva uzavřena? V podstatě je návštěvníkovi před 

vstupem na poţadovanou webovou stránku zobrazena varovná zpráva (browse-wrap doloţka), 

obsahující text, který upozorňuje na to, ţe po vstupu na tyto stránky pro něj platí podmínky, 

které jsou stanovené v textu této varovné zprávy. V podstatě jde o krátký text, který je 

umístěn na dané webové stránce a jeho úkolem je upozornit uţivatele na to, ţe svým pobytem 

na této webové stránce souhlasí s danými obchodními podmínkami majitele těchto stránek.  
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Ilustrativní příklad, jak můţe vypadat uzavření elektronické browse-wrap smlouvy: 

 

nokia.com Terms of Use 

SITE TERMS By accessing Nokia World Wide Web pages you agree to the following terms. If you do 

not agree to the following terms, please notice that you are not allowed to use the site. 

 

nokia.com uživatelské podmínky 

PODMÍNKY STRÁNKY Vstupem na www stránky Nokia souhlasíte s následujícími podmínkami. 

Jestliţe nesouhlasíte s následujícími podmínkami, nemáte právo vyuţívat tuto stránku.
20

 

                            Zdroj: [32] 

 

Judikatury související s browse-wrap smlouvami: 

Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc. 2003 U.S. Dist. Lexis 6483 (C.D. CA., March 7, 

2003). 

Cairo, Inc. v. CrossMedia Services, Inc. No. C04-04825 (JW) (N.D. Ca., April 1, 2005). [32] 

 

 

 

3.10 Spotřebitelská smlouva 

 

Spotřebitelská e-smlouva je nejčastějším typem kontraktu, který je uzavírán 

v elektronickém prostředí. Tyto smlouvy jsou nejčastěji označovány jako B2C (business to 

customer), v právním řádu není spotřebitelská smlouva příliš přesně definována a můţeme se 

setkat s názvy jako smlouva kupní, smlouva o dílo, popřípadě ostatní smlouvy upravené 

v osmé části ObčZ. I kdyţ jde o soukromoprávní smlouvy, kde strany uzavírající kontrakt 

mají stejné postavení, skutečně jde o nerovné vztahy, kde je na slabší straně spotřebitel. U 

spotřebitelských smluv můţeme spatřovat převáţně význam v zesílené kogentní ochraně 

slabších subjektů, tzn. spotřebitele. [20] Nákup zboţí prostřednictvím internetu je upravován 

především občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Spotřebitelské smlouvy jsou upravovány 

v Občanském zákoníku § 52 odstavec 1, za předpokladu, ţe smluvními stranami jsou 

dodavatel
21

  na jedné straně a spotřebitel
22

 na straně druhé. [12]  

 

 

 

                                                 
20

 Tyto podmínky je moţno najít na odkazu http://www.acl.com/terms_of_use.aspx 
21

 Osoba, která je při uzavírání smlouvy a jejím plnění jednající v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní 

činnosti. 
22

 Osoba, která není při uzavírání smlouvy a jejím následném plnění jednající v rámci podnikatelské nebo 

obchodní činnosti. 

http://www.acl.com/terms_of_use.aspx
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3.10.1 Spotřebitel 

 

Spotřebitel má nejednotnou definici a to v rámci směrnic EU (dříve ES), ale i v rámci 

judikatury ESD není tato definice jednoznačná. V rámci Evropské unie a jejích členských 

států je pojem spotřebitel také vykládán a chápán velmi rozdílně. V českém právu je obsaţeno 

zákonné ustanovení obecně popisující definici pojmu spotřebitel jako zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 52 odstavci 3 je spotřebitel popsán 

jako osoba, jeţ při uzavírání a plnění smlouvy není jednající v rámci své obchodní nebo další 

podnikatelské činnosti. Podobnou definici najdeme také v zákonu č. 634/1992 o ochraně 

spotřebitele § 2 odstavec 1(a), kde spotřebitel je FO nebo PO, jeţ kupuje výrobky nebo 

sluţby, které vyuţívá jen pro účely jiné neţ podnikání s nimi.  

Spotřebitelům je moţné zajistit větší ochranu od členských států, avšak tato ochrana 

nemůţe poškozovat vnitřní trh. Spotřebitele je v českém soukromém právu povaţován jak za 

FO, tak i PO. Toto můţe být povaţováno za rozporné vůči některým směrnicím EU jako 

například se směrnicí 93/13/EHS. Jako moţné řešení je definovat spotřebitele výhradně jako 

FO a osobám právnickým nabídnout stejnou ochranu, jakou má spotřebitel v případě, jestliţe 

tento právní úkon neuskutečňují jako profesionálové. V tomto případě by bylo nutné zařadit je 

k jinému právnímu termínu jako například neprofesionál. [4] 

 

3.10.2 Dodavatel 

 

U dodavatele je rozdíl v tom, ţe definice Občanského zákoníku je odlišná od definice 

zákona o Ochraně spotřebitele. Dle ObčZ § 52 odstavce 3 je dodavatel definován jako osoba, 

jeţ při uzavírání a plnění smlouvy jedná v souvislosti se svou obchodní nebo jinou 

podnikatelskou činností. [12]  

Dle ZoOS § 2 odstavce 1 (e) je dodavatel definován jako kaţdý další podnikatel, 

který přímým způsobem nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává prodávajícímu 

výrobky. [14]  

 U práva EU, která chrání spotřebitele, pouţívá pojmy jako dodavatel, organizátor, 

věřitel, prodávají apod. Směrnice, kde můţeme tyto pojmy nalézt jsou směrnice 93/13/EHS, 

směrnice 98/6/ES a další. [4]  
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3.11 Forma smlouvy 

 

Kaţdá smlouva je platná v případě, ţe byla uzavřena v patřičné formě. V patřičné 

formě znamená v takové, kterou nařizuje zákon nebo dohoda mezi účastníky
23

 Spotřebiteli 

musí být dle zákona poskytnuta smlouva a všeobecné obchodní podmínky v takové formě, 

která mu umoţňuje reprodukci a archivaci.
24

 [12]V obchodních vztazích je písemné smlouvy 

zapotřebí v případě kdy přinejmenším jedna jednající strana projeví vůli o uzavření písemné 

formy.
25

 [13] Dle směrnice 2000/31 a českého práva není vyloţeně řešena otázka rovnosti 

písemné a elektronické formy smlouvy. Je moţné však dedukovat, ţe elektronické smlouvy 

nejsou povaţovány za rovné smlouvám písemným, protoţe ve výčtu smluv (distančních 

smluv) uzavřených elektronickými prostředky je vedle nich také řazen jak písemný styk, tak 

elektronická pošta.
26

 Jak směrnice 2000/31/ES, [8]tak Vzorový zákon UNCITRAL o e-

obchodu neřeší právo na poţadavek písemné formy některých typů smluv a neřeší také, jestli 

„písemný“ znamená „na papíře“. [10] 

 Stanovují však zásadu, kde členské státy mají zajistit všeobecnou moţnost uzavírat 

e-smlouvy a netvořit překáţky, jeţ by zabraňovaly jejich plné účinnosti a platnosti jen 

z důvodu, ţe tyto smlouvy byly uzavřeny pomocí elektronických prostředků.
27

 [8] 

 

 

3.12 Náležitosti smlouvy 

 

Náležitosti obecné 

K obecným náleţitostem smlouvy patří pravidlo, kde dle občanského zákoníku musí 

být uzavíraná smlouva dostatečně určitá a musí z ní vyplývat navrhovatelova vůle, kde bude 

vázán v případě přijetí návrhu smlouvy.
28

[3] Dále je nezbytná absence omylu
29

, která se u 

elektronických smluv váţe na problémy při přenosu informací
30

. K posledním obecným 

náleţitostem patří takové náleţitosti smlouvy, v nichţ se jedná o smluvní typ dle osmé části 

                                                 
23

 § 40 odst. 1 ObčZ 
24

 § 53a odst. 3 ObčZ 
25

 § 272 odst. 1 ObchZ 
26

 § 53 odst. 1 ObčZ 
27

 Srv. článek 9/1 směrnice 2000/31, o e-obchodu 
28

 §43 odst. 1 ObčZ 
29

 §49a ObčZ 
30

 §43c odst. 4 ObčZ 
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ObčZ a pokud jde o smlouvu B2C, tedy spotřebitelskou smlouvu jde o náleţitosti povinné dle 

§ 53 odstavce 3 a 4 ObčZ. [5]  

 

 

Všeobecné obchodní náležitosti 

Obchodní podmínky všeobecného charakteru patří do kategorie, vyţadující speciální 

obezřetnost. Náleţitosti smlouvy je moţné dle § 273 ObchZ určit odkazem na obchodní 

podmínky všeobecného charakteru, které jsou vypracované odbornou nebo jinou zájmovou 

organizací (např. UNCITRAL). U profesionálů je znalost těchto podmínek předpokládána a 

stačí tedy odkaz na ně. Je moţné také pouţít jiné podmínky, kde jejich znalost není obecně 

předpokládána. [36] U těchto podmínek je však důleţitá průkaznost znalostí těchto podmínek 

akceptantem. Ve směrnici 2000/31/ES čl. 10 je stanoveno, ţe všeobecné obchodní podmínky 

musí být společně se zněním smlouvy k náhledu takovým způsobem, aby byla moţnost jejich 

uloţení a reprodukování. [8] K tomu, aby byl spotřebitel v praxi seznámen s těmito 

podmínkami, je moţné zabezpečit několika způsoby. Jednou z moţností je umístit tyto 

podmínky přímo do textu smlouvy a na konec vloţit ikonu, na které kontraktant „kliknutím“ 

potvrdí znalost těchto obchodních podmínek. Dále je moţnost odkázat se na podmínky, které 

nejsou vůbec umístěny na internetu aj. [36] 

 

 

3.13 Elektronická smlouva a její plnění 

 

Z obecného hlediska je moţné uvést, ţe samotné plnění elektronických smluv 

v zásadě nevytváří nové právní problémy. Jsou zde však dvě stanoviska, kterým je nutné se 

věnovat. Z jednoho pohledu jde o plnění smluv, kvůli kterým je smlouva uzavírána, tzn. 

dodání zboţí nebo poskytnutí sluţby (zde je nutné brát v úvahu, ţe některé zboţí jako např. 

software je moţné dodat on-line). Z druhého pohledu vystupuje platba ceny, která můţe být 

také uskutečněna on-line. [6] 

Ke splnění závazku (tedy „předání předmětu koupě“) dochází dle § 594 ObčZ tehdy 

kdy tato věc byla předána k přepravě, má-li tato věc být zaslána (typické plnění u smluv 

uzavíraných na dálku) ovšem pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak. Při přepravě zboţí 
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přechází na kupujícího moţné nebezpečí škody způsobené přepravou, jeho zhoršení a uţitky, 

společně s nabytím vlastnictví.
31

 [12]  

V souvislosti s plněním smlouvy je nutné dodat, ţe spotřebiteli musí být písemně 

poskytnuty informace, které jsou vymezené v § 53 odstavce 6 Občz
32

. § 53 odst. 5 ObčZ však 

vyţaduje, aby tyto informace byly spotřebiteli doručeny nejpozději před převzetím plnění. 

Toto ustanovení je třeba vyloţit dle článku 5 odst. 1 směrnice 97/7/ES, tak ţe je postačující, 

aby výše uvedené informace byly spotřebiteli doručeny zároveň s převzetím zboţí. 

Z administrativního hlediska by bylo velice náročné zajistit, aby v distančním obchodě 

spotřebitel obdrţel po uzavření smlouvy nejdříve písemné potvrzení a poté aţ vlastní plnění. 

V opačném případě z § 53 odst. 5 ObčZ a jak jiţ z názvu „Písemné potvrzení informací“ čl. 5 

odstavce 1 směrnice č. 97/7/ES vyplývá, ţe písemná forma potvrzení musí být spotřebiteli 

doručena po uzavření smlouvy. Není moţné je spojit s informacemi, které jsou poskytované 

dle ustanovení § 53 odstavce 4 ObčZ. [36] 

 

3.14 Odstoupení od e-smlouvy 

 

U smlouvy, která je uzavřena pomocí elektronických prostředků, má spotřebitel 

právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí
33

. Český zákon je oproti směrnici č. 

97/7/ES vůči spotřebitelům jak se můţe na první pohled zdát shovívavější, jelikoţ vyţaduje 

minimální lhůtu sedm pracovních dnů, kde po tuto dobu má spotřebitel moţnost odstoupit od 

smlouvy. Český zákon však oproti evropské směrnici stanovuji lhůtu v kalendářních dnech a 

jako počátek běhu této lhůty zavazuje výhradně na převzetí plnění. Další odchylku od 

evropské úpravy je moţné povaţovat takovou skutečnost, kde právo na odstoupení od 

smlouvy je zachováno, pod podmínkou, ţe do posledního dne dané lhůty je zpráva 

spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručena prodávajícímu. Rozdílně však uvádí čl. 6 

odstavec 1 směrnice č. 97/7/ES, ţe spotřebitel má nárok na nejméně sedm pracovních dní pro 

odstoupení od smlouvy. Dle této směrnice to znamená, ţe bude dostačující, kdyţ bude 

oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno do posledního dne lhůty. [36] 

                                                 
31

 § 590 ObčZ 
32

 Nařízení, které provádí směrnice 97/7/ EU (ES) čl. 5 
33

 Je však třeba dodat, ţe dle ustanovení § 45 odstavce 1 ObčZ je toto právo na odstoupení zachováno, jestliţe do 

posledního dne dané lhůty je spotřebitelovo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno dodavateli – 

poskytovateli sluţeb. 
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Jestliţe prodávající nepředá spotřebiteli informace, které je povinen mu předat (viz. 

výše uvedené) je lhůta pro odstoupení od smlouvy prodluţována aţ na 3 měsíce od převzetí 

plnění
34

. Je nutné dodat, ţe toto spotřebitelské právo na odstoupení od smlouvy nelze vázat na 

jakékoliv podmínky nebo sankce. [12] 

Odstoupení od smlouvy má za následek dle ustanovení § 457 ObčZ povinnost obou 

zúčastněných stran vzájemné vydání bezdůvodného obohacení, coţ je vše, co dle zrušené 

smlouvy dostaly. Strana spotřebitele je povinna navrátit dodavateli přijaté plnění (obvykle 

zboţí). Strana dodavatele (prodávajícího) je povinna vrátit kupní cenu v plné výši. Pokud jiţ 

spotřebitel není schopen toto převzaté plnění (zboţí či jiné) vrátit
35

, jeho povinností je tuto 

chybějící hodnotu nahradit a to v peněţních prostředcích
36

. Mimo výše uvedené je moţné 

navíc účtovat spotřebiteli pouze náklady spojené s vrácením zboţí, jako např. náklady na 

přepravu. V tomto případě je vhodné vykládat českou právní úpravu ve shodě s evropskou 

směrnicí, kterou tento zákon provádí. [12] V čl. 6 odstavce 1 směrnice 97/7/ES je uvedeno, ţe 

spotřebitel má moţnost v daných lhůtách odstoupit od smlouvy bez postihu a uvedení důvodu. 

[9]  Po spotřebiteli je moţné poţadovat jen a pouze reálně vynaloţené náklady, které se týkají 

vraceného zboţí. Není moţné tedy účtovat ţádné poplatky za odstoupení od smlouvy či 

odstupného. Pokud by však prodávající chtěl účtovat spotřebiteli jakékoliv náklady 

související s vrácením zboţí, je podmínkou jejich řádné doloţení.[36] V případě, ţe 

spotřebitel takto vyuţije odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, jak je moţné dle ustanovení 

§ 53 odstavce 7 ObčZ, je povinností dodavatele navrátit spotřebiteli zaplacenou peněţní 

částku (zálohu, kupní cenu aj.) nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Je nutné 

uvést také vyjímky § 53 odst. 7 ObčZ, kde spotřebitel nemůţe takto odstoupit od smlouvy. 

Tyto vyjímky uvádí ujednání § 53 odst. 8 ObčZ a vyjmenovává např. zboţí, které je upraveno 

na přání spotřebitele, dodání audio nebo video nahrávek nebo počítačových programů, je-li 

spotřebitelem porušen originální obal, hry nebo loterie aj. Za důleţité ustanovení je moţné 

povaţovat § 53 odst. 9 ObčZ, kde se uvádí, ţe pokud dodavatel poskytne spotřebiteli plnění 

bez objednávky, není povinností spotřebitele vracet dodavateli toto plnění a ani dodavatele o 

tom informovat. [12] 

                                                 
34

 Pokud jsou však dané informace předány v průběhu toto 3 měsíční lhůty, dochází k jejímu ukončení a od 

předání informací začíná běţet 14 denní lhůta. 
35

 Toto plnění uţ dávno nemá nebo hodnota tohoto plnění byla sníţena (spotřebou nebo opotřebováním  zboţí 

aj). 
36

 Dle § 458 odstavce 1 ObčZ 
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K závěru odstoupení od smlouvy jen dodat, ţe jistá ustanovení evropské směrnice 

zůstala doposud neprovedena. Například dle směrnice má poskytovatel sluţeb 30 dní na 

vyřízení dané objednávky. V českém právním řádu se však implementace této směrnice 

neobjevila. Proto platí ustanovení § 563 ObčZ, které říká, ţe pokud není dohodnuta doba 

splnění (určena v rozhodnutí anebo stanovena dle právního předpisu) je dluţná strana povinna 

splnit dluh první den, poté, co bylo o plnění věřitelem poţádáno. [36] 

 

 

3.15 Změny ve spotřebitelské směrnici 

 

Skoro tři roky bojoval Evropský parlament o schválení nové směrnice, která by 

upravovala spotřebitelská práva týkající se nákupu přes internet a mimo prostory, které jsou 

obvyklé k podnikání. Jejím hlavním cílem je téměř sjednotit národní standardy a tím odstranit 

překáţky bránící spotřebitelům vyuţívat volný trh. Evropský parlament tedy schválil tuto 

směrnici 23. června 2011 a na implementaci této nové úpravy do národních zákonů mají státy 

2 roky. O implementaci nové směrnice do českého právního řádu se bude pravděpodobně 

starat ministerstvo průmyslu a obchodu. [18] 

Vnitrostátní e-shopy mohou v následujících letech očekávat řadu novinek. Například 

se směrnice dopodrobna zabývá úpravou informační povinnosti prodejce ve vztahu 

k spotřebiteli před uzavřením smlouvy, upravuje také postup u vytváření objednávky nebo 

právo na odstoupení od smlouvy. Novinkou je zavedení povinnosti modelového formuláře 

slouţícího k odstoupení od smlouvy nebo také sníţení hodnoty zboţí, jestliţe je toto zboţí 

pouţito spotřebitelem a to před uplatněním odstoupení od smlouvy. Dále je uveden seznam 

situací, kdy nelze uplatnit právo na odstoupení a důraz je také kladen na poplatky týkající se 

dopravy při vracení zboţí. Evropská unie si touto novou úpravou slibuje v první řadě lepší 

přístup evropského trhu pro spotřebitele. [27] 

Podrobnější výčet změn, které tato směrnice přináší, uvádím v příloze č. 2. Změny ve 

spotřebitelské směrnici. 
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3.16 Elektronické platby pro transakce B2C a C2B 

 

Obchody, jeţ jsou uzavírané na dálku s účastí fyzických osob jsou význačné několika 

odlištnostmi např. transakcí typu B2B. Jde o to, ţe dodavatel ve většině případů nezná 

zákazníka a transakce je převáţně jednorázová. Dále je prováděn menší počet transakcí, 

z toho vyplývá, ţe náklady s nimi spojené jsou relativně významné a v poslední řadě je to 

návaznost platby na zbylé části transakčního řetězce. [6] 

V dnešní době je moţné vyuţít nespočet způsobů jak zaplatit za objednané zboţí 

nebo sluţbu. Níţe je uveden výčet a popis typů placení s přihlédnutím k českým specifikům a 

jejich výhody a nevýhody.  

 

Platba v hotovosti na prodejně  

Platba v hotovosti není pro nakupování v e-shopech příliš logická, ale zákazníky také 

vyuţívána. Funguje tak, ţe zákazník si vybere zboţí, objedná si jej a poté jde přímo do 

„kamenné“ prodejny dodavatele a toto zboţí si zaplatí hotově. Výhodou tohoto placení je jeho 

bezpečnost a nulové náklady na dopravu tohoto zboţí. Toto placení je vyuţíváno především u 

dodavatelů z blízkého okolí.  

 

Platba platební kartou v prodejně  

Postup této platby je stejný s předchozí platbou s rozdílem bezhotovostního placení – 

pouţití platební karty. Výhody jsou stejné s předchozím způsobem placení.                 

 

 Placení poštovní poukázkou (typ C)         

U placení pomocí sloţenky je zákazníkovi poté co odešle objednávku zobrazena 

částka, kterou má uhradit a číslo jeho objednávky. Tuto částku je nutné odeslat na danou 

adresu s uvedením kódu objednávky. Tento způsob placení je uzpůsoben lidem, kteří nemají 

platební kartu nebo bankovní účet. Nevýhodou je, ţe zákazník zaplatí za zboţí, které mu však 

bude dodáno aţ po určité době. 
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Placení bankovním převodem       

 Pokud bude zákazník platit pomocí bankovního převodu, bude mu po odeslání 

objednávky vyobrazena částka za zboţí, kterou má uhradit a číslo objednávky. Platba bude 

provedena na daný účet a jako variabilní symbol se obvykle pouţívá číslo dané objednávky. 

Výhodou tohoto placení je pouţití některého platebního systému, kterým zákazník skrze 

internet komunikuje rovnou s bankou. Nevýhody jsou závislé na daném platebním systému, 

např. placení předem a ztráta soukromí, protoţe banka tak ví, co její klient nakupuje, od koho 

a za jakou částku.      

 

Platba předfakturací        

  Poté co je objednávka odeslána a schválena zašle obchodník zákazníkovi fakturu na 

dané zboţí. Aţ poté, co se platba objeví na účtu obchodníka je toto zboţí vyexpedováno. Za 

nevýhodu je opět povaţována platba předem. 

 

Na dobírku 

Po odeslání a schválení objednávky je zboţí zasláno prostřednictvím dobírkové 

sluţby. Zákazník pouze uvede své jméno a adresu, na kterou má být objednané zboţí zasláno. 

V České republice je tento způsob platby jedním z nejoblíbenějších a nejvyuţívanějším. 

Výhodou pro dodavatele je, ţe převede veškerou starost o dopravu na poštovní sluţbu. 

Nevýhodou však moţná ztráta při nevyzvednutí zásilky zákazníkem. Výhodou pro zákazníka 

je placení aţ při převzetí zboţí a nevýhodou je absolvování cesty na pobočku pošty. 

 

Placení pomocí platebních karet prostřednictvím internetu         

U této varianty placení je zákazník povinen vyplnit formulář, kde musí uvést jeho 

jméno a příjmení, číslo své karty, datum expirace (konec platnosti) karty a trvalé bydliště 

drţitele karty, a to vše ještě před odesláním objednávky. Tento způsob placení je i u nás 

poměrně rozšířený. Velkou nevýhodou tohoto placení je riziko zneuţití uváděné platební 

karty, čímţ je myšleno odcizení údajů, které zde zákazník uvádí. V souvislosti s uváděnou 

nevýhodou jsou neustále vyvíjeny nové bezpečnostní platební protokoly a ochrany, jeţ 

znemoţní zneuţití osobních údajů.  
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Platba elektronickými penězi 

        Jedná se o peníze, které jsou uloţené na bankovním účtu, jsou zakódované a 

převedené do digitální podoby pomocí speciálního softwaru. Placení probíhá pomocí těchto 

digitálních peněz. Digitální peníze jsou definovány § 15 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb. a do 

budoucnosti představují velkou perspektivu. [35] 

 

3.17 Elektronický podpis 

 

Elektronický podpis je popsán v zákoně č. 227/2000 Sb.
37

 o elektronickém podpisu, 

který je prováděn nařízením vlády 495/2004 Sb. Za elektronický podpis jsou povaţovány 

autorovy (odesílatelovy) elektronické identifikační údaje připojené k elektronickému 

dokumentu. V širším slova smyslu jsou za elektronický podpis povaţovány identifikační 

údaje jako např. jméno, adresa, rodné či jiné identifikační číslo aj., které jsou uvedeny na 

konci elektronické podoby textu, které zaručují jakousi identifikaci dané osoby. Nezaručují 

však integritu uvedeného dokumentu a ani autentizaci osoby tam podepsané. Česká legislativa 

však význam tohoto pojmu značně zúţila
38

.  

Hlavním principem zákona o elektronickém podpisu je umoţnění vyuţívat digitální 

podpis v elektronické komunikaci jako náhradu za podpis vlastnoruční. Tento zákon byl 

vytvořen na základě směrnice EU 1999/93/EC. [16] 

 

3.18 Další zákony týkající se e-obchodování 

 

 

Zákon č. 365/2000 Sb. 

Zákon o informačních systémech veřejné správy, který určuje povinnosti a práva 

spojená s vytvářením, provozem a rozvojem informačních systému správy veřejné.  

Zákon č. 29/2000 Sb. 

Zákon o poštovních sluţbách, který je v souladu s právem EU. Tento zákon upravuje 

poštovní sluţby a podmínky poskytování a provozování těchto poštovních sluţeb. 

                                                 
37

 Tento zákon byl dále novelizován zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 101/2010 

Sb. 
38

 Zákon č. 227/2000 Sb. § 2 
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Zákon č. 101/2000 Sb. 

 Tento zákon upravuje ochranu osobních údajů je v souladu s právem EU a 

smlouvami mezinárodními, ke kterým se Česká republika zavazuje. Tento zákon naplňuje 

právo kaţdého jedince na ochranu oproti neoprávněnému zásahu do soukromí. Dále upravuje 

povinnosti a práva související se zpracováním osobních údajů. 

Zákon č. 106/1999 Sb. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím spravuje pravidla týkající se poskytování 

informací a podmínky práva na svobodný přístup k daným informacím. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících. [16] 
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4 Analýza elektronického obchodu v praxi 
 

 

4.1 Přípravná fáze 

Tato diplomová práce se zabývá tématem elektronického uzavírání smluv. Konkrétně 

se zaměřuje na problémy, které mohou nastat při kontraktaci pomocí elektronických 

prostředků. K snadné orientaci v tématu elektronického nakupování jsem v prvních třech 

částech pracovala se sekundárními zdroji, kde jsem teoreticky přiblíţila dané téma. Tyto jsem 

získala z odborné literatury, internetu, tištěné publikace aj. K získání aktuálních dat budu 

provádět primární výzkum zkušeností s uzavíráním elektronických smluv a problémy se 

kterými se dotazovaní setkávají.  

 

4.1.1 Definice problému 

Internet jako relativně nový komunikační prostředek, významně mění obchodní 

činnosti i kaţdodenní ţivot. Nenajdeme místo na světě (jak skutečné, tak virtuální), kde by 

nebyl platný ţádný právní zákon. V některých oblastech je právní řád jasnější a 

vymahatelnější neţ v jiných. Mezi oblasti, kde je právní řád méně jasný, je bezpochyby i 

internet díky jeho dynamickému rozvoji, demokratickým základům, zcela globálnímu 

charakteru, nesnadné uchopitelnosti, měnitelnému charakteru a mnoho dalších. Velké 

mnoţství dříve netušených činností doposud není přímo právně upraveno a u některých 

případů není z teoretického hlediska jasné, jaký postoj de lege ferenda k nim zaujmout. 

S tímto tématem je spojována spousta oţehavých právních problémů, které jsou nyní vnímány 

jako stále více aktuální a jejich význam vysoce roste. Právo tykající se elektronického 

obchodu je také komplikováno faktem, ţe toto zasahuje do nejedné dílčí právní disciplíny.  

 

4.1.2 Stanovení cílů a hypotéz 

Hlavním cílem této práce a tedy i tohoto výzkumu je analyzovat a vyhodnotit, jaké 

zkušenosti a problémy mají dotazovaní s kontraktací v elektronickém prostředí na základě 

spontánní znalosti. Dále chci popsat a zhodnotit výhody a nevýhody nakupování na internetu 

nejen ve vztahu B2C (business to customer), kde takto uzavřené smlouvy jsou 

v elektronickém prostředí nejčastější, ale také navrhnout doporučení na řešení problémů. 
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Dílčí cíle výzkumu 

 

 Zjistit, kolik dotazovaných čte obchodní podmínky před uzavřením smlouvy na 

internetu. 

 Důvody, pro které respondenti nejčastěji nakupují prostřednictvím e-obchodů. 

 Jaký způsob placení nakoupeného zboţí nebo sluţby dotazovaní nejčastěji vyuţívají a 

proč. 

 Zjištění zkušenosti dotazovaných s reklamací nakupovaného produktu a její 

spokojeností či nespokojeností 

 Znalost práva odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14-dnů od převzetí 

plnění.
39

 

 Nevýhody elektronického nakupování, které podle dotazovaných nese nákup na 

internetu. 

 

Hypotézy 

 50 % dotazovaných, kteří nakupují na internetu, si před uzavřením smlouvy čte 

obchodní podmínky vţdy.  

 Více neţ 30 % respondentů, kteří někdy nakupovali v e-obchodu, nejčastěji platí zboţí 

na dobírku.  

 Více neţ 50 % dotazovaných, kteří v otázce č. 11 odpověděli, ţe pravidla e-

obchodování znají dobře, neví, ţe za elektronický podpis jsou také povaţovány jejich 

identifikační údaje (např. jméno, adresa, rodné číslo aj), které je zavazují k plnění 

smlouvy. 

 90 % respondentů ví, ţe pokud si zakoupí výrobek na internetu, můţou jej bez udání 

důvodu vrátit do 14 dnů. 

 Všichni dotazovaní, kteří odpověděli, ţe znají pravidla elektronického obchodování ví,  

ţe pokud není v obchodních podmínkách daného e-shopu uvedena zákonem stanovená 

lhůta na vrácení zboţí, můţe toto zboţí vrátit do tří měsíců. 

 

4.1.3 Zdroje dat 

Jako sekundární zdroje budu vyuţívat odbornou literaturu, internet, obchodní 

zákoník, občanský zákoník, statistické přehledy aj. Zdrojem primárních dat bude zkoumaná 

                                                 
39

 § 53 odst. 7 OZ 
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jednotka, to znamená jednotlivec (spotřebitel), který vyplní dotazník. Dotazník zde slouţí 

jako nástroj pro získání primárních informací. 

 

4.1.4 Plán výzkumu 

Pro kvalitní výzkum je nutné, abych si sestavila podrobný plán, jak budou jednotlivé 

činnosti potřebné k výzkumu po sobě následovat. Aby měl výzkum danou váhu, stanovila 

jsem si nejprve dílčí cíle, na které chci při výzkumu získat odpovědi a následně hypotézy, 

které po vyhodnocení dat buď potvrdím, nebo vyvrátím. Určím si zdroje, metodu a nástroje 

výzkumu, které budu pouţívat. Dále si určím velikost vzorku respondentů, časový 

harmonogram činností a dotazník. 

 

4.1.5 Nástroje a metoda výzkumu 

K tomu, abych vyvrátila nebo potvrdila stanovené hypotézy, musím získat primární 

informace. Tyto data získám pomocí metody dotazování a to prostřednictvím internetu. Tento 

výzkum je kvantitativní a jeho technika reprezentativní. Jako nástroj výzkumu bude pouţit 

dotazník, který sestavím na základě dílčích cílů a stanovených hypotéz. Dotazník se skládá 

převáţně z povinných otázek. Otázky otevřené, kde dotazovaní musí vypsat odpověď, 

uzavřené otázky, kde volí jednu nebo více variant odpovědí a v poslední řadě polouzavřené 

otázky, kde dotazovaní mohou zvolit nabízenou odpověď a dopsat jinou (vlastní), která není 

v nabídce moţností obsaţena. K sestavení dotazníku a jeho vyplňování pouţiji internetové 

stránky www.vyplnto.cz. Tento způsob jsem zvolila z důvodu vysoké návratnosti dotazníků a 

přehlednosti získaných dat. Dotazník (příloha č. 3) se skládá z celkem dvaceti otázek. První 

otázka je zásadní, kde zjišťuji, zda-li respondenti mají zkušenosti s elektronickou kontraktací 

(tedy nakupováním prostřednictvím e-shopů). Pokud ano, vyplňují dotazník dále. Pokud ne, 

pokračují aţ otázkou č. 11. Otázky č. 2 aţ 6. se zaměřují na to, jestli dotazovaní čtou pravidla 

elektronického nakupování, co a proč nakupují přes internet. Následující dvě otázky jsou 

zaměřeny na placení, které je nejčastěji pouţíváno a proč tomu tak je. Otázky č. 8, 9 a 10 

zjišťují, zdali dotazovaní někdy reklamovali zboţí, proč jej reklamovali a jak byli spokojeni 

s reklamací a jednáním s prodávajícím. Otázkami č. 11 aţ 15 chci zjistit, všeobecnou znalost 

elektronického uzavírání smluv dotazovaných. Otázkami č. 16 a 17 chci zjistit, jak budou 

dotazovaní postupovat při nedodrţení smlouvy ze strany kupujícího, a to v případě 

http://www.vyplnto.cz/
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nedoručení zboţí ve stanovené lhůtě a jaké výhody podle nich nese nákup na internetu. 

Poslední tři otázky obsahují identifikační údaje respondentů.  

 

4.2 Fáze realizační 

 

4.2.1 Pilotáž 

Pilotáţ jsem provedla po sestavení dotazníku, kde jsem 15 zkušebních dotazníků 

rozdala mezi spoluţáky a osobně je s nimi vyplnila. Poté jsem opravila otázky, kterým nebylo 

porozuměno, nebo nezabíraly celou škálu moţných odpovědí. Takto upravený dotazník jsem 

vloţila na portál www.vyplnto.cz a spustila sběr dat. 

 

4.2.2 Sběr dat 

Potřebná data jsem sbírala v období od 9. 2. 2012 do 16. 2. 2012 prostřednictvím 

www stránek vyplňto.cz. Typ průzkumu je veřejný a dotazník byl a je stále k vidění na adrese 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/elektronicke-nakupovani/. Tento odkaz jsem 

rozesílala pomocí sociální sítě Facebook, e-mailu, portálu Vyplň to aj. Největší zdroj 

respondentů (dle vyhodnocení mého průzkumu) byl zjištěn ze stránek facebook.com (38,2 %). 

Dalšími zdroji byly vyplnto.cz (8,4 %), google.cz (5,7 %), search.seznam.cz (2,7 %) a zdroje, 

které nebyly zjištěny (35,5 %). Tento zdroj respondentů je jen statistikou návštěvnosti mého 

dotazníku, ne však jeho úspěšného odeslání.
40

 Mým cílem bylo získat alespoň 150 

vyplněných dotazníků, coţ jsem za sedm dní sběru dat splnila. Dotazníky mi vyplnilo celkem 

163 respondentů. Výsledky mého výzkumu jsou také stále veřejně k nahlédnutí.
41

  

Sesbíraná surová data jsem získala v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, která 

jsem dále zpracovávala. Otázky polootevřené a otevřené jsem vyhodnocovala dle 

nejčastějších odpovědí respondentů. U otevřených otázek jsem získala mnoho poznatků a 

názorů, které zastávají respondenti vůči elektronickému nakupování.  

 

 

 

                                                 
40

 Uvedené údaje slouţí jen pro hrubou orientaci zdroje respondentů. 
41

 Citace: Fohlerová, M.  Elektronické nakupování (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na 

http://elektronicke-nakupovani.vyplnto.cz. 

 

http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/elektronicke-nakupovani/
http://elektronicke-nakupovani.vyplnto.cz/
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4.3 Analýza dat 

 

Sesbíraná surová data u uzavřených otázek jsem dále nezpracovávala a pouţila 

grafické zpracování z výše uvedeného zdroje. Otevřené a polootevřené otázky jsem musel 

dále zpracovávat a vyhodnocovat z důvodu velice rozličných odpovědí. Vyhodnocení jsem 

směřovala k předem stanoveným dílčím cílům a hypotézám, které jsem si stanovila v kapitole 

4.1.2. 

 

4.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

Výsledky sesbíraných dat jsou uváděny jak v procentech, tak v počtu respondentů, 

kteří tak odpověděli a to vzhledem k lokální četnosti, která bere v potaz jen ty respondenty, 

kteří danou otázkou zodpověděli. Globální procenta, která berou ohled na celkový počet 

respondentů, zde neuvádím
42

. U otázek, které obsahovaly seznam moţností, kde mohli zvolit 

alespoň jednu odpověď, mohli dotazovaní těchto odpovědí zvolit více a z tohoto důvodu 

součet procent u těchto odpovědí nemusí být celkově 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Jsou však k vidění na: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/elektronicke-nakupovani/. 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/elektronicke-nakupovani/
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Otázka první: Nakupoval/a jste někdy prostřednictvím internetu? 

 

První otázkou jsem chtěla zjistit, zdali dotazovaní někdy nakupovali na internetu a 

mají tedy zkušenost s uzavíráním smluv v elektronickém prostředí. Tato otázka byla povinná, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených moţností a dle odpovědi mu byly zobrazeny další 

otázky. Pokud byla označena první moţnost, tedy „ano“ pokračoval respondent otázkou číslo 

dvě. Jestliţe zvolil druhou moţnost, ţe nikdy nenakupoval prostřednictvím internetu, byl 

automaticky přesunut na otázku č. 11. Od této otázky a dále jsem zjišťovala všeobecné 

znalosti respondentů, jeţ by měl znát i ten, který nikdy nenakupoval skrze e-shop, protoţe 

pravidla e-nakupování jsou téměř stejná jako u nakupování „neelektronického“. Z celkového 

počtu 163 respondentů 160 (98,16 %) dotazovaných někdy nakupovalo prostřednictvím 

internetu a pouze 3 (1,84 %) tuto zkušenost nemají. Z těch, kteří nikdy nenakupovali na 

internetu, byli respondenti, jejichţ věk je více neţ 55 let. Myslím si, ţe tento důvod je 

ovlivněn nedůvěrou v e-nakupování, která je podle mě způsobena mnoţstvím podvodů 

v tomto odvětví a následnou opatrností občanů v tomto věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.1 Nakupování prostřednictvím internetu 
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Otázka druhá: Před uzavřením kupní smlouvy na internetu si kupní podmínky čtete? 

 

Druhou otázkou, která byla také povinná, jsem chtěla zjistit, jak často si dotazovaní 

čtou obchodní podmínky před uzavřením dané elektronické smlouvy. 

Zákon však tyto obchodní podmínky e-shopům přímo nedefinuje. Dle občanského 

zákoníku ale patří mezi základní poţadavky na prodejce „správné“ znění informací o daném 

nákupu pro zákazníka. [27]  

Po vyhodnocení této otázky mne překvapilo, ţe jen 37 dotazovaných z celkem 160, 

kteří někdy nakupovali na internetu, čte obchodní podmínky vţdy. K občasnému čtení těchto 

podmínek se přihlásilo 58 dotazovaných (36,25 %), výjimečně na ně „klikne“ 36 respondentů 

(22,5 %) a nikdy obchodní podmínky nečte 29 (18,13 %) dotazovaných. Dle výsledku 

výzkumu a mého názoru by kupující měli číst tyto podmínky častěji, a tím být více 

informováni o spotřebitelské smlouvě, kterou se hodlají uzavřít. Měli by se především zaměřit 

např. na název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, identifikační číslo dodavatele, přes něţ 

je moţné si ověřit tuto firmu, zda-li není podvrhem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.2 Čtenost čtení obchodních podmínek před uzavřením kupní smlouvy 



- 47 -  

Otázka třetí: Proč nakupujete v e-shopech? 

 

 

Tato otázka byla povinná. Respondenti museli zvolit jednu nebo více z šesti 

nabízených moţností, kde šestou variantou byl vlastní názor, který mohli napsat, pokud se 

dotazovaní neshodovali s uvedenými moţnostmi. Tuto otázku jsem zvolila, protoţe jsem 

chtěla zjistit důvod, který vede dotazované nakupovat prostřednictvím internetu a ne 

v kamenných obchodech. Nejvíce uváděný důvod, díky kterému dotazovaní nakupují 

prostřednictvím e-shopů, bylo levnější zboţí, kde toto uvedlo 95 (59,38 %) respondentů. 

Druhým nejčastěji uváděným důvodem byla úspora času, kde takto uvedlo 75 (46,88 %) 

respondentů. 68 (42,5 %) dotazovaných uvedlo pohodlnost jako další důvod k nákupu             

v e-shopu, kde si vyberou a objednají zboţí z pohodlí svého domova. Odpověď „moţnost 

srovnání cen s více firmami“ byla zvolena 67 (41,88 %) respondenty. Dle mého názoru nejen 

proto, ţe srovnat výrobek nebo sluţbu není na internetu vůbec sloţité, ale také díky portálům, 

které toto srovnání dělají za nás a neustále nám nabízí aktuální seznam zboţí, jejich 

dodavatelů, cen aj. Jako příklad můţu uvést portály www.srovnanicen.cz, www.heureka.cz, 

www.zbozi.cz a mnoho dalších. Ostatní odpovědi, které dotazovaní uváděli, jako důvod 

nákupu v e-shopech byly např. moţnost si pečlivě nastudovat vlastnosti výrobku, 

nedostupnost zboţí v kamenných obchodech v blízkosti bydliště a nákup zboţí ze zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.3 Důvod nákupů v e-shopech 

Zdroj: Vlastní zpracování 

http://www.srovnanicen.cz/
http://www.heureka.cz/
http://www.zbozi.cz/
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Otázka čtvrtá: Co nejčastěji nakupujete na internetu? 

 

 

Tato otázka byla opět povinná a respondent měl zvolit alespoň jednu z nabízených 

moţností, co nejčastěji nakupuje na internetu. Na výběr měl z 12 moţností, kde u jedné z nich 

mohl napsat vlastní odpověď. Nejčastěji nakupovaným zboţím dle mého průzkumu je 

elektronika, kterou uvedlo 93 (58,13 %) dotazovaných. Druhým nejčastěji nakupovaným 

zboţím je oblečení, obuv a módní doplňky, které zvolilo 81 (56,3 %) dotazovaných. Nejméně 

lidí nakupuje v e-shopech potraviny nebo potravinové doplňky (12 respondentů) a filmy nebo 

hudbu (22 respondentů). Ostatní výsledky odpovědí jsou uvedeny v grafu číslo 4.4. 

Z odpovědí, které mohli respondenti dopsat sami, se jako nejčastěji nakupovaným zboţím v  

e-shopech objevovaly hračky, potřeby pro domácí zvířata, zboţí nebo sluţby na slevových 

portálech, software, potřeby pro vlastní zájmovou činnost aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.4 Nejčastěji nakupované zboží na internetu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka pátá: Proč nenakupujete jiné zboţí nebo sluţby, neţ jste uvedli? 

 

 

U této otázky musel respondent napsat odpověď vlastními slovy a uvést důvod, proč 

nenakupuje na internetu jiné zboţí, neţ uvedl v otázce číslo 4. Z vyhodnocení sesbíraných dat 

jsem zjistila, ţe nejčastější důvod, pro který dotazovaní nekupují jiné zboţí, neţ uvedli je 

nemoţnost si zboţí vyzkoušet (ohmatat materiál, vyzkoušet velikost oblečení, vyzkoušet vůni 

aj.) a také přímý kontakt s prodejcem, který by jim zodpověděl případné dotazy a poradil při 

výběru zboţí. Tento důvod uvedlo 72 dotazovaných. Druhým nejčastěji uváděným důvodem 

byla nepotřebnost nakupovat jiné zboţí. Dotazovaných, kteří uvedli, ţe nemají důvod a 

nepotřebují nakupovat jiné zboţí, bylo 47.  Čtrnáct respondentů uvedlo, ţe neví, proč 

nenakupují jiné zboţí,neţ uvedli výše. Objevili se také odpovědi, kde bylo uvedeno, ţe na 

internetu lze koupit zboţí, které je exkluzivní a v kamenných obchodech není k dostání (2 

respondenti). Dále respondenti (17 dotazovaných) uváděli, ţe nenakupují jiné zboţí, protoţe 

je podle nich dostatečný výběr v kamenných obchodech. Devět respondentů vyjádřilo obavy o 

zneuţití osobních údajů a nedůvěru v internetový obchod při nakupování jiného zboţí neţ 

výše uvedli. Čtyři dotazovaní uvedli, nenakupují jiné zboţí z obavy z případné reklamace 

v případě nevyhovujícího zboţí nebo sluţby. Jeden dotazovaný uvedl, ţe nenakupuje jiné 

zboţí z důvodu vysokých cen.  

Graf:  4.5 Důvody nenakupování jiného zboží v e-shopech 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka šestá: Zboţí nakupované na internetu nejčastěji platíte: 

 

 

U této otázky musel respondent zvolit jednu z nabízených moţností, nebo napsat 

svou vlastní odpověď. Z vyhodnocení této otázky vyplývá, ţe nejčastější způsob placení, 

který dotazovaní pouţívají,  je dobírka, kterou zvolilo 65 (40,63 %) respondentů. Tímto jsem 

si jen potvrdila, ţe dobírka je stále nejoblíbenějším způsobem placení zboţí v e-shopech, i 

přesto, ţe na českém internetu je široká nabídka jiných metod, pomocí kterých je moţné 

v současnosti platit zboţí nebo sluţby. Druhým nejčastěji vyuţívaným způsobem placení je 

dle mého výzkumu internet banking, neboli převod z účtu, který uvedlo 54 (33,75 %) 

dotazovaných. Jako třetí nejčastější způsob uvedli dotazovaní pouţívání platební karty 

k placení na internetu. Takto uvedlo 29 (18,13, %) respondentů. Dle mého názoru je tento 

způsob tak málo oblíben kvůli nedůvěře a obavy ze zneuţití platební karty. Pouze 6 (3,75 %) 

dotazovaných uvedlo jako svůj nejčastější způsob platby systém PayPal, PaySec aj. 

V odpovědích, které mohli respondenti sami vypsat,  jsem se nejčastěji setkávala s hotovostní 

úhradou při osobním převzetí zboţí, kde e-shop vyuţívají pouze k objednání. Dále způsob 

platby dotazovaní volí dle zkušeností s daným e-shopem. Pokud mají s e-shopem dobré 

zkušenosti, vyuţívají placení kartou, pokud ne platí na dobírku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.6 Nejčastější způsob placení zboží na internetu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka sedmá: Proč platíte právě tímto způsobem? 

 

U této otázky měli dotazovaní uvést důvod, proč platí zboţí právě způsobem, který 

uvedli v otázce číslo 6. Dle získaných dat jsem jednotlivé odpovědi roztřídila dle způsobu 

platby z otázky č. 6 a dále k nim přiřadila důvody, které dotazovaní uvedli v otázce č. 7.  

Jako nejčastěji pouţívaný způsob placení uvedli respondenti (65 osob) v otázce č. 6 

dobírku. V této otázce vyhodnotím důvody, pro které dotazovaní platí právě tímto způsobem. 

Polovina respondentů uvedla jistotu a bezpečnost jako hlavní důvod pouţívání dobírky. 

Uvedli, ţe mají jistotu, v tom ţe nepošlou peníze a zboţí jim nepřijde, platí aţ po obdrţení 

zboţí. Druhým důvodem uváděli nedostatek peněz na bankovním účtu. Tento fakt přisuzuji 

tomu, ţe většina respondentů (100 osob) je ve věkovém rozmezí 15 – 25 let, coţ jsou většinou 

studenti bez zaměstnání. 

Deset dotazovaných také 

uvedlo, ţe platba na 

dobírku jim vyhovuje a je 

pro ně nejjednodušší 

způsob placení. Dále se 

objevovaly odpovědi jako 

pohodlnost, neaktivovaný 

internet banking, nezřízený 

účet a pro některé byla také 

rychlost důvodem k placení 

na dobírku. Několikrát se 

mezi odpověďmi také 

objevil názor, kde 

dotazovaní uváděli, ţe pokud objednané zboţí na dobírku nepřijmou, je toto zboţí zasláno 

zpět prodejci. Jako důvod nevyzvednutí si zboţí uváděli nedostatek financí, zjištění 

nepotřebností zboţí atd.  

U způsobu placení převodem z účtu, které jako druhý nejčastěji pouţívaný způsob 

platby uvedlo 54 dotazovaných (viz. výsledky otázky č. 6) je jeho oblíbenost dána díky jeho 

jednoduchosti a pohodlnosti (moţnost placení z pohodlí domova), jak vyplynulo z výzkumu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf:  4.7 Důvody využívání platby na dobírku 



- 52 -  

Další důvody, které dotazovaní uvedli je rychlost tohoto placení, jeho bezpečnost a menší 

náklady neţ u dobírky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platební kartou nejčastěji platí 29 respondentů (viz. výsledky otázky č. 6). Důvodem 

proč dotazovaní platí právě tímto způsobem je dle jejich názoru pohodlnost, kdy tuto platbu 

vyřídí kdekoli u počítače s připojením k internetu. Další často uváděný důvod je jednoduchost 

tohoto placení a jeho 

rychlost. Dle dotazovaných 

je zakoupené zboţí dodáno 

rychleji neţ u dobírky a také 

jsou zde menší náklady na 

dodání zboţí (poštovné). 

Jeden respondent uvedl, ţe 

placení platební kartou 

vyţadoval přímo prodejce a 

pro jednoho dotazovaného je 

tento způsob platby 

důvěryhodný. 

 

 

Pro 6 dotazovaných (viz. otázka č. 6) , kteří uvedli nejčastější způsob placení zboţí 

platebním systémem jako PayPal, PaySec aj. je právě tento způsob nejpohodlnější, 

upřednostňují jeho bezpečnost a v poslední řadě rychlost vyřízení platby.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf:  4.9 Důvody využívání platební karty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf:  4.8 Důvody využívání platby převodem z účtu 
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Otázka osmá: Reklamovali jste někdy Vámi nakoupené zboţí z e-shopu? 

 

Tato otázky byla povinná a dotazovaný měl zvolit jednu z moţných odpovědí. Dle 

toho, kterou odpověď zvolil, mu byly zobrazeny další otázky. Zde jsem rozdělila respondenty 

na ty, kteří někdy reklamovali zakoupené zboţí na internetu a na ty co tuto zkušenost nemají. 

Ti, kteří uvedli, ţe nikdy zboţí nereklamovali, pokračovali dále otázkou č. 11. Z vyhodnocení 

vyplynulo, ţe 63 (39,38 %) dotazovaných někdy reklamovalo zboţí zakoupené v e-shopu a 97 

(60,63 %) tuto zkušenost nikdy nemělo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka devátá: Proč jste reklamovali Vámi zakoupené zboţí nebo sluţbu? 

 

 

Tato otázka nebyla povinná (poctivě ji však vyplnili všichni, kteří někdy nakupovali 

na internetu) a dotazovaný zde mohl napsat vlastními slovy svou odpověď. Nejčastěji 

uváděné důvody reklamace jsem zpracovala do grafu č. 4.11, kde nejvíce dotazovaných 

uvedlo, ţe zboţí jim bylo doručeno poškozené (na zboţí byla viditelná vada, zboţí nebylo 

kvalitní anebo během krátké doby přestalo fungovat). Druhým nejčastějším důvodem 

Graf:  4.10 Reklamace zakoupeného zboží z e-shopu 
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reklamace byla špatná velikost oblečení, kde dotazovaní uváděli, ţe prodejce poslal zcela 

špatnou velikost, nebo tabulky velikostí uváděné v e-shopu neodpovídají skutečnosti. 

Dále dotazovaní reklamovali zboţí, které neodpovídalo popisu výrobce, který uváděl 

ve svém e-shopu. Někteří respondenti uvedli, ţe zboţí jim přišlo jiţ nefunkční. Dle jejich 

názorů za nefunkčnost mohl přímo výrobce nebo dopravce, který dané zboţí převáţel a 

manipuloval s ním. Dva dotazovaní se setkali s tím, ţe jim bylo doručeno zcela jiné zboţí, neţ 

si objednali a dalším dvěma respondentům objednané zboţí vůbec nebylo doručeno. 

 

 

 

Otázka desátá: Jak jste byli spokojeni s průběhem reklamace (např. komunikací 

s prodávajícím, rychlostí vyřízení reklamace, s celkovým výsledkem reklamace aj.)? 

 

Tato otázka byla povinná pro všechny respondenty, kteří uţ někdy měli zkušenost 

s reklamací. Z výzkumu jsem zjistila, ţe více neţ polovina dotazovaných 37 (58,73 %) bylo 

vţdy spokojeno s reklamací, kterou řešili z důvodů uvedených výše v grafu č. 4.11. Druhou 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf:  4.11  Důvody reklamací zboží nakoupeného v e-shopech 
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Graf:  4.12 Spokojenost s průběhem reklamace 

moţnost označilo 21 (33,33 %) dotazovaných, kde i přes některé komplikace, které mohly při 

reklamaci nastat, proběhla tato reklamace v pořádku. Jen 5 (7,94 %) respondentů uvedlo, ţe 

s reklamací nebylo spokojeno. I přes nekalé triky prodejců, snaţících se zbavit odpovědnosti 

řešit danou reklamaci
43

 (např. kvůli absenci původního obalu nebo jeho poškození) a mást 

zákazníka je výsledek spokojenosti s průběhem reklamace velmi pozitivní. A je vidět, ţe e-

obchody se čím dál více snaţí vyjít zákazníkovi co nejvíce vstříc a zapsat se do jeho 

podvědomí, jako spolehlivý obchod, kde se nemusí bát nakupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka jedenáctá: Jak si myslíte, ţe znáte pravidla elektronického obchodování? 

 

 

Od této jedenácté otázky po otázku číslo patnáct jsem si chtěla ověřit znalosti 

respondentů, které se týkají pravidel e-obchodování. Tyto otázky jsem do výzkumu zařadila 

proto, protoţe dle mého názoru  je velmi důleţitá znalost pravidel e-obchodování, kde dle 

                                                 
43

 Jak správně postupovat při reklamaci zboţí nebo sluţby nám popisuje zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/
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Graf:  4.13 Hodnocení vlastní znalosti pravidel e-obchodování 

mého výzkumu alespoň jednou vyuţilo elektronické  prostředky k nákupu 98,16 % 

dotazovaných. Po vyhodnocení těchto znalostních otázek budou později navrhnuta 

doporučení a řešení problémů s případnou neznalostí pravidel e-obchodování. 

Tato otázka byla povinná a ptala jsem se, jak si dotazovaní myslí, ţe znají pravidla  

e-obchodování. Více neţ polovina respondentů 91 (55,83 %) uvedla, ţe je zná dobře a přímo 

zná některá pravidla e-obchodování. Ovšem relativně velký počet dotazovaných 46 (28,22 %) 

uvedl, ţe se v pravidlech neorientuje a 16 (9,82 %) dotazovaných tyto pravidla vůbec 

nezajímají. Jen 10 (6,13 %) respondentů uvedlo, ţe pravidla e-obchodování zná výborně a 

orientuje se v nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka dvanáctá: Pokud si zakoupíte výrobek na internetu, můţete odstoupit od smlouvy bez 

udání důvodu do? 

 

Tato otázka byla povinná a dotazovaní měli vybrat odpověď, která podle nich byla 

správná. Dle výsledků 108 (66,26 %) respondentů uvedlo správnou odpověď, coţ odpovídá 
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výsledkům předešlé otázky (č.11), kde více neţ polovina respondentů uvedla, ţe pravidla e-

obchodování zná dobře a přímo zná některá tato pravidla. Jako druhou moţnost „nevím“ 

uvedlo 26 (15,95 %) dotazovaných. Dotazovaných, kteří si myslí, ţe odstoupit od smlouvy 

bez udání důvodu mohou do 7 dnů je 13 (7,98 %). Tito mají ovšem také pravdu, ale svou 

neznalostí přicházejí o dalších 7 dní, které mají navíc ze zákona na odstoupení od smlouvy. 

Dvanáct (7,36 %) respondentů uvedlo, ţe odstoupit od smlouvy můţe aţ do 1 měsíce, coţ 

byla špatná odpověď. V poslední řadě 4 (2,45 %) respondenti uvedli, ţe tato moţnost vrátit 

výrobek a odstoupit tak od smlouvy bez udání důvodu vůbec neexistuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka třináctá: Pokud není v obchodních podmínkách daného e-shopu uvedena zákonem 

stanovená lhůta na vrácení zboţí, můţete toto zboţí vrátit do? 

 

U této otázky nevěděla celá polovina dotazovaných (80, 50,31 %), ţe mohou zboţí 

vrátit aţ do 3 měsíců, pokud v obchodních podmínkách dané e-shopu není uvedena zákonem 

Graf:  4.14 Odstoupení od smlouvy 
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stanovená lhůta na vrácení zboţí (14 dnů). Dle mého názoru, je tento výsledek ovlivněn 

občasným aţ výjimečným čtením obchodních podmínek (dle grafu č. 4.2) a nezájmem 

spotřebitelů znát tyto obchodní podmínky. Správné tvrzení, tedy 3 měsíce zvolilo jen 48 

(29,45 %) dotazovaných. O neexistenci této moţnosti je dle mého výzkumu přesvědčeno 29 

(17,79 %) dotazovaných. Dva respondenti (1,23 %) si myslí, ţe zboţí lze vrátit aţ do 6 

měsíců a poslední dva (1,23 %) mají za to, ţe tato moţnost trvá aţ 1 rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka čtrnáctá: Jsou za elektronický podpis povaţovány Vaše identifikační údaje (např. 

jméno, adresa, rodné nebo jiné identifikační číslo), které Vás zavazují k plnění dané smlouvy? 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zdali pak si jsou dotazovaní vědomi toho, ţe jejich 

identifikační údaje (jméno, adresa aj.), které uvádějí při elektronickém nakupování, jsou 

Graf:  4.15 Odstoupení od smlouvy při neuvedení zákonem stanovené lhůty na 

vrácení zboží v obchodních podmínkách e-shopu 
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povaţovány za jakýsi elektronický podpis, který je zavazuje k plnění dané smlouvy. 

Z výsledků jsem bohuţel zjistila, ţe 84 (51,53 %) respondentů si myslí, ţe tyto identifikační 

údaje nejsou povaţovány za elektronický podpis a nezavazují je k plnění dané smlouvy, 

kterou uzavřeli. Dále jsem zjistila, ţe 39 (23,93 %) o této skutečnosti vůbec neví. 

Dotazovaných, kteří odpověděli, ţe tyto identifikační údaje jsou povaţovány za elektronický 

podpis, je 40 (24,54 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka patnáctá: Věrohodnost internetového obchodu si můţete ověřit u? 

 

Velice kladné hodnocení znalosti respondentů jsem zjistila u této otázky, kde měli 

dotazovaní odpovědět, kde si mohou ověřit věrohodnost internetového obchodu. Dle mého 

názoru je tento fakt velice pozitivní, protoţe v dnešní době kdy je nespočet falešných 

internetových obchodníků a velká počítačová kriminalita, je důleţité vědět, kde si můţe 

spotřebitel ověřit věrohodnost prodávajícího. Z celkového počtu dotazovaných vědělo 158 

Graf:  4.16 Identifikační údaje jako elektronický podpis 
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(96,93 %), ţe u Asociace pro elektronickou komerci (APEK) si můţe ověřit věrohodnost 

daného internetového obchodu. Čtyři (2,45 %) dotazovaní volili odpověď „Asociace pro 

mezinárodní otázky“ a jen jeden (0,61 %) respondent by si věrohodnost e-shopu ověřoval u 

Asociace cestovních kanceláří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka šestnáctá: V českém internetovém obchodě jste zaplatili zboţí, ale neobdrţeli jej ve 

stanovené lhůtě. Co uděláte? 

 

Tato otázka byla opět povinná a dotazovaný mohl označit nabízenou odpověď nebo 

napsat svou vlastní. Zde jsem chtěla zjistit, chování spotřebitelů v případě, ţe ve stanovené 

lhůtě neobdrţí objednané zboţí. Dle mého názoru a zkušeností s nakupováním v e-shopech je 

tato skutečnost neobdrţení zboţí ve stanovené lhůtě častým jevem. Z výsledku výzkumu 

vyplynulo, ţe 86 (52,76 %) dotazovaných by tuto situaci řešilo písemným odstoupením od 

smlouvy a výzvou prodejce k vrácení peněz. Dotazovaných, kteří by dále čekali na výzvu 

obchodníka k vyzvednutí zboţí a označili tuto moţnost, bylo 27 (16,56 %). Policii by 

nahlásili problém s nedodáním zboţí 3 (1,84 %) respondenti. Čtyři dotazovaní (2,45 %) 

odpověděli, ţe by nedělali nic. Mezi odpověďmi, kde dotazovaní (43 respondentů – 26,84 %) 

Graf:  4.17 Ověření věrohodnosti internetového obchodu. 
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vyjadřovali své vlastní názory a postoje, které by v dané situaci zastávali, se nejčastěji 

objevoval názor, kde by dotazovaní napsali mail nebo volali na infolinku prodejce, aby se 

informovali o tom, proč tento problém vůbec nastal. Jiní dotazovaní uvedli, ţe se s touto 

situací ještě nesetkali a zboţí jim bylo vţdy doručeno včas. Několik respondentů uvedlo, ţe 

neví, co by v této situaci dělali a někteří by poţadovali od dodavatele slevu, nebo jinou 

náhradu za nedodrţení stanovené lhůty. V poslední řadě se mezi odpověďmi objevoval názor, 

kde dotazovaní kupují zboţí pouze na dobírku, platí tedy při převzetí a peníze předem by 

nikdy neposílali. V těchto odpovědích jsem se opět setkala s nedůvěrou spotřebitelů 

k věrohodnosti internetových prodejců. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka sedmnáctá: Jaké největší nevýhody podle Vás nese nákup na internetu? 

 

U této otázky musel respondent zvolit alespoň jednu odpověď nebo napsat svou 

vlastní. Z výzkumu vyplynulo, ţe většina dotazovaných (143 osob, 87,73 %) pokládá za 

Graf:  4.18 Neobdržení objednaného zboží 

Zdroj: vlastní zpracování 
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největší nevýhodu nákupu na internetu nemoţnost si vyzkoušet zboţí. Duhou moţnost, kterou 

respondenti (67 osob, 41,1 %) nejčastěji uváděli, byla odlišnost vystavovaného zboţí, který 

prodejce uváděl ve svém e-shopu a samotného zboţí, které dotazovaní obdrţeli. Třetí 

nejčastěji uváděnou nevýhodou byla reklamace a problémy s ní spojené, toto uvedlo 61 

(37,42 %) respondentů. Třicet dotazovaných (18,4 %) uvedlo, ţe se obávají o zneuţití svých 

osobních údajů prodejcem. V ostatních odpovědí, které dotazovaní uvedli, povaţují za 

nevýhodu nákupu přes internet nedodání objednaného zboţí, špatná komunikace ze strany 

prodejce, prodejce chce zaplatit více nebo poţaduje nesmyslné platby navíc, vyšší cena 

poštovného a balného. Objevila se také odpověď, kde dotazovaní nepokládají mnou nabízené 

moţnosti odpovědí jako nevýhody nákupu přes internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.19 Největší nevýhody nákupu na internetu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 Otázky identifikační 

 

 

Otázka osmnáctá: Jste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka devatenáctá: Váš věk je v rozmezí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  4.20 Respondenti dle pohlaví 

Graf:  4.21  Věk respondentů 
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Otázka dvacátá: Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

 

 

 

Hypotéza 1. 

 

50 % dotazovaných, kteří alespoň jednou nakupovali na internetu, si před uzavřením 

smlouvy čte obchodní podmínky vždy. 

 Počet dotazovaných, kteří alespoň jednou nakupovali na internetu je 

z celkového počtu 163 respondentů 160. K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy budu 

vyhodnocovat pouze ty odpovědi respondentů, kteří uvedli, ţe jiţ mají zkušenost 

s nakupováním prostřednictvím internetu. Sesbíraná data z dotazníků jsem vyhodnotila a u 

otázky číslo 2, která měla vyvrátit nebo potvrdit stanovenou hypotézu jsem došla k závěru, ţe 

Graf:  4.22 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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pouhých 23,13 % respondentů čte obchodní podmínky vţdy před uzavřením smlouvy. 

V absolutní hodnotě tedy jen 37 respondentů z celkových 160. 

 

Na základě výše uvedených dat vyplývá, že tato data hypotézu 1. nepotvrzují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotéza 2. 

 

 

Více než 30 % respondentů, kteří někdy nakupovali v e-obchodu, nejčastěji platí 

zboží na dobírku.  

U této hypotézy budu opět vycházet z celkového počtu respondentů (160), kteří jiţ 

někdy nakupovali na internetu. K vyhodnocení této hypotézy pouţiji data otázky č. 6, která 

zjišťovala, jaký způsob placení zboţí respondenti nejčastěji pouţívají. Po vyhodnocení dat 

jsem zjistila, ţe 40,63 % respondentů nejčastěji vyuţívá k placení zboţí právě dobírku.  

V absolutní hodnotě je to 65 dotazovaných z celkových 160.  

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tato data 2. hypotézu potvrzují a to navíc o 10,63 %.  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf:  4.23 Hypotéza č. 1 
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Hypotéza 3. 

 

Více než 50 % dotazovaných, kteří v otázce č. 11 odpověděli, že pravidla e-

obchodování znají dobře, neví, že za elektronický podpis jsou také považovány jejich 

identifikační údaje (např. jméno, adresa, rodné číslo aj), které je zavazují k plnění smlouvy. 

U této hypotézy budu pracovat pouze s respondenty, kteří u otázky č. 11 „Jak si 

myslíte, ţe znáte pravidla e-obchodování“ odpověděli, ţe tyto pravidla znají dobře a znají také 

přímo některé pravidla e-obchodování. Těchto dotazovaných je z celkového počtu 160 celkem 

91 coţ odpovídá 55,83 %.  Z těchto dotazovaných si celých 61,54 % myslí, ţe za elektronický 

podpis nejsou povaţovány jejich osobní ani identifikační údaje, které je zavazují k plnění 

smlouvy. V absolutní hodnotě je to 56 respondentů.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vyhodnocená data 3. hypotézu potvrzují. 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf:  4.24 Hypotéza č. 2 
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Hypotéza 4. 

 

 

90 % respondentů (kteří v otázce č. 11 odpověděli, že pravidla e-obchodování znají dobře 

nebo uvedli, že se v nich výborně orientují) ví, že pokud si zakoupí výrobek na internetu, 

můžou jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů. 

K vyvrácení či potvrzení této hypotézy jsem se sesbíraných dat vybrala ty, kde u 

otázky č. 11 dotazovaní odpověděli, ţe pravidla e-obchodování znají buď dobře anebo 

výborně (orientují se v pravidlech e-obchodování). Počet respondentů, kteří takto odpověděli, 

bylo 101 a to z celkového souboru 163 osob. Dále jsem pouţila data z otázky č. 12 (viz. 

výše), kde dotazovaní měli zvolit jednu z nabízených moţností. Z vyhodnocení dat těchto 

dvou otázek dotazníku mi vyšlo, ţe z celkových 101 respondentů, kteří uvedli, ţe znají dobře 

a orientují se v pravidlech e-obchodování, ví o moţnosti vrácení zakoupeného zboţí bez udání 

důvodu do 14 dnů 72,28 % respondentů (73 osob). Zbylých 28 respondentů    (27,72 %) 

odpovědělo jinak (viz. graf č. 4.26) 

 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že vyhodnocená data hypotézu č. 4 nepotvrzují a 

to o méně než 17,72 %.  

 

Graf:  4.25 Hypotéza č. 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hypotéza 5. 

 

Nejvýše 10 % dotazovaných, kteří někdy reklamovali nakoupené zboží na internetu, 

bylo s reklamací nespokojeno.   

 

Pro vyhodnocení 5. hypotézy jsem pouţila data sesbíraná z otázek č. 8 a 10 (viz. 

výše). Nejprve jsem vybrala všechny respondenty, kteří alespoň jednou nakupovali 

prostřednictvím internetu (160 osob). Dále z těchto dotazovaných jsem vybrala ty, kteří někdy 

reklamovali jimi zakoupené zboţí na internetu (63 osob – 39,38 %). U těchto 63 

dotazovaných jsem vyhodnocovala, jak byli s danou reklamací spokojeni. Například jak byli 

spokojeni s komunikací s prodávajícím, rychlostí vyřízení nebo s celkovým výsledkem této 

reklamace. Z vyhodnocených dat jsem zjistila, ţe 92,06 % (58) dotazovaných bylo buď vţdy, 

nebo i přes některé komplikace spokojeno s průběhem reklamace. Jen 7,94 %, tedy 5 

dotazovaných nebylo spokojeno s reklamací. 

 

Z výše uvedených výsledků tedy vyplývá, že vyhodnocená data hypotézu č. 5 

potvrzují, a to o méně než 2,06 %. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf:  4.26 Hypotéza č. 4 
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4.4 Shrnutí analýzy e-kontraktace 

Po vyhodnocení sesbíraných dat jsem zjistila, ţe dotazník vyplnilo 109 ţen a 54 

muţů. Nejvíce dotazovaných bylo ve věkové skupině od 15 do 25 let (61,35 %) a nejvíce 

dotazovaných je středního vzdělání s maturitou a vysokoškolského. Zjistila jsem, ţe 

z celkového počtu 163 respondentů má zkušenost s e-nakupováním celých 160 dotazovaných. 

Ti, kteří uvedli, ţe tuto zkušenost nemají, jsou ve věkové hranici nad 55 let a přisuzuji to 

skutečnosti, ţe nemají dostatečnou gramotnost v ovládání počítače a nedůvěřují elektronické 

kontraktaci. Dále jsem zjistila, ţe jen malá část dotazovaných (23,13 %) čte vţdy obchodní 

podmínky, coţ myslím, ţe je velice málo a spotřebitelé by se měli více informovat o tom, co 

se chystají uzavřít. Následně jsem zjistila, ţe nejčastější důvod nákupu na internetu a tedy e-

kontraktace je levnější zboţí oproti kamenným obchodům a úspora času, kterou tímto 

způsobem nákupu spotřebitele získají. Dle mého názoru a výsledků výzkumu někteří 

spotřebitelé se nechají „zlákat“ nejniţší cenu zboţí. Toto zboţí však nemusí být originálem, 

nebo mít kvalitu, jeţ je u druhu daného zboţí obvyklá. Tím mohou spotřebiteli vzniknout 

zbytečné komplikace spojené s nekvalitním zboţím a případnou reklamací. Myslím si a 

výsledky to také potvrzují, ţe toto zjištění souvisí s nejčastěji nakupovaným zboţím, které 

respondenti uvedli, coţ je elektronika, oblečení a doplňky, které se skutečně dají v e-shopech 

najít za výrazně niţší cenu, neţ v obchodech kamenných. Důvod, pro který respondenti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf:  4.27 Hypotéza č. 5 
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nenakupují jiné zboţí, neţ v dotazníku uvedli, je právě ten, ţe si jej potřebují „osahat“, 

vyzkoušet a v neposlední řadě se poradit s prodejcem. Dle mého názoru je tento dán také tím, 

ţe některé e-shopy neposkytují podrobný popis zboţí, který by spotřebiteli pomohl 

v rozhodování a následnému uzavření smlouvy. U způsobu placení zboţí byla nejčastěji 

uváděna dobírka, která je v ČR nejoblíbenější a nejvíce vyuţívána. Z analýzy vyplynulo, 

spotřebitelé ji povaţují za velmi bezpečnou, protoţe za zboţí platí aţ v okamţiku, kdy je jim 

dodáno. Eliminují tak riziko neobdrţení zboţí. Za druhý důvod byl uváděn nedostatek 

finančních prostředků na bankovním účtu, coţ přisuzuji skutečnosti, ţe dotazník vyplňovalo 

nejvíce osob převáţně studujících, kteří nemají stálý příjem a proto je pro ně dobírka 

výhodou. V následující části jsem se zabývala reklamací zakoupeného zboţí, kde jsem 

zjistila, ţe více neţ 39 % dotazovaných s ní má zkušenost. Důvody reklamace, které se 

nejvíce objevovaly, byly buďto poškozené zboţí, u oblečení neodpovídala velikost udávaným 

tabulkám, anebo zboţí uváděné na stránkách e-shopu neodpovídalo prodejcově popisu. Je 

nutné tedy, aby prodejci věnovali větší pozornost balení prodávaného zboţí a vizualizaci 

svých webových stránek, čímţ mohou předejít reklamacím, které obtěţují obě strany 

kontraktace. Ovšem dle analýzy a výsledků více neţ polovina dotazovaných, kteří někdy 

reklamovali zboţí, bylo s reklamací a s komunikací s prodejcem spokojeno. Dle mého názoru 

je to dáno tím, ţe neustále roste kvalita e-obchodů a jejich nabízených sluţeb a pro prodejce je 

hrozba špatných recenzí ze zákazníkovy strany neţádoucí. U znalosti pravidel e-obchodování 

jsem zjistila, ţe více neţ 55 % respondentů si myslí, ţe tyto pravidla zná dobře a orientuje se 

v nich. Toto se potvrdilo, kdyţ více neţ 66 % dotazovaných odpovědělo, ţe od smlouvy 

mohou odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Setkala jsem se však s respondenty, kteří 

odpověď nevěděli, coţ je velkou nevýhodou pro ně, protoţe tak mohou bez zbytečného 

vysvětlování prodejci vrátit toto zboţí, které je pro ně z jakéhokoliv důvodu nevyhovující. 

Dále jsem zjistila, ţe více neţ 50 % dotazovaných neví, ţe pokud e-shop nemá ve svých 

obchodních podmínkách uvedenu zákonem stanovenou lhůtu na vrácení zboţí, můţe toto 

zboţí vrátit bez udání důvodu aţ do doby 3 měsíců. O této moţnosti vědělo 29,45 % a 

myslím, ţe je to dáno právě neznalostí a nezájmem ze strany spotřebitelů o znalost těchto 

obchodních podmínek. Dále jsem zjistila, ţe 51,53 % dotazovaných si myslí, ţe jejich 

identifikační údaje jsou povaţovány za elektronický podpis, kterým se zavazují plnit danou 

smlouvu a necelých 24 % dotazovaných o tomto vůbec neví. Myslím si, ţe by spotřebitelé 

měli být více informováni a zajímat se o pravidla e-obchodování, čímţ se vyhnout situaci, kde 

uvedou své osobní údaje a nevědomě se zaváţou k plnění smlouvy, ke které nechtěli. Poté by 
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se velmi těţko u případných soudních sporů dokazoval omyl spotřebitele a navíc se jeho 

nevědomost neomlouvá.  

Za nejdůleţitější poznatek, který jsem touto analýzou a celkově dle stanovených cílů 

diplomové práce zjistila, povaţuji skutečnost, ţe spotřebitelé nepovaţují právní problémy 

týkající se elektronického obchodování jako překáţku nebo hrozbu, jeţ by mohla jejich 

nakupování znemoţnit nebo jakkoliv omezit. Vyplynulo, ţe prioritou pro spotřebitele je 

obdrţet zboţí nebo sluţby v poţadované kvalitě, uvedené době a bez zbytečných komplikací. 

Dle mého názoru je však pozdě řešit problémy, které při elektronické kontraktace jiţ nastaly. 

Je třeba těmto moţným problémů předcházet a to například osvětou elektronické kontraktace 

a základů práva jiţ od těch nejmladších potencionálních spotřebitelů. Doporučila bych zavést 

do osnov informačních technik zavést právě tuto problematiku. 

 

 

4.4.1 Bezpečnost při nakupování na internetu 

 

V následujícím textu uvádím, několik rad, pro spotřebitele jak správně a především 

bezpečně nakupovat na internetu a na co je dobré si dát pozor a tím se vyhnout komplikacím 

v podobě podvodu ze strany obchodníka, odstoupení od smlouvy, reklamaci aj. 

 

Doporučení č. 1 - Nakupujte jen u certifikovaných prodejců 

Je nutné věnovat pečlivou pozornost výběru toho správného internetového obchodu. 

Pro spotřebitele je výhodné nakupovat u zavedených obchodníků, pro něţ je jednání se 

zákazníkem v rámci pravidel naprostou samozřejmostí. „Férové“ e-obchody můţete poznat 

dle loga, které obsahuje certifikaci APEK
44

 nebo SAOP
45

 s nimiţ je nákup bezpečnější. 

Místo, kde se můţete informovat o seznamu těchto kategorizovaných obchodů, kteří jsou 

vlastníky těchto certifikátů, se nachází na stránkách www.certifikovany-obchod.cz.  

Doporučení č. 2 – Vyhýbejte se e-shopům, které mají podezřele nízké ceny 

Předpokladem je, ţe zákazník během nákupu na internetu bude v první řadě 

zohledňovat cenu zboţí. Nejniţší cena však neznamená pro spotřebitele tu nejlepší volbu 

nákupu. Přehnaně nízká cena můţe spotřebitele upozornit na to, ţe toto zboţí můţe být 

                                                 
44

 Asociace pro elektronickou komerci 
45

Simple Object Access Protocol – protokol pouţívaný pro elektronickou komunikaci 

http://www.certifikovany-obchod.cz/
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pouţité nebo s částečnou vadou nebo toto zboţí nemá jasný původ a nemusí být originálem. 

V tomto případě by se mohl spotřebitel setkat se situací, kde není moţnost uplatnit bezplatnou 

reklamaci v autorizovaném servisu u dané značky nakoupeného zboţí. Je tedy lepší se těmto 

e-shopům s výrazně niţší cenou oproti ostatním prodejcům vyhnout. 

 

Doporučení č. 3 – Využijte pomoc nákupních rádců 

Pro spotřebitele je také důleţité zajímat se o to, jestli je obchod nápomocen 

spotřebitelům při výběru zboţí (například, ţe své produkty umoţňuje hodnotit a komentovat). 

Skvělým vodítkem pro spotřebitele mohou být recenze psané ostatními spotřebiteli, jejich 

osobní zkušenosti a reference. Pomocí nákupních rádců je nakupování v e-shopech 

jednoduché a navíc prostřednictvím jich můţete kontaktovat prodejce.  

 

Doporučení č. 4 – Doklady o zaplacení zboží si uschovejte 

V případě, ţe máte vybrané zboţí, je jen na Vás jaký způsob platby pouţít. Je mnoho 

způsobů jak zaplatit objednané zboţí. Je moţné pouţít dobírku, platební kartu, bankovní 

převod aj. Doporučení pro spotřebitele je, uschovat si u kaţdého způsobu placení doklad o 

provedené transakci.  

 

Doporučení č. 5 – Anonymita e-shopu by měla být varováním 

I přes to, ţe anonymita je velkou předností internetu je v případě anonymity 

provozovatele e-shopu zpozornět. Prodejce, který jedná solidně, uvádí na svých stránkách 

viditelně nejen svůj e-mail, ale i adresu své firmy, telefonické kontakty a ţivnostenské 

oprávnění a ostatní údaje, podle kterých si můţe spotřebitel na veřejných rejstřících ověřit 

tyto informace. Pokud se setkáte s absencí těchto základních údajů, je moţné, ţe prodejce 

nemá dostatečné oprávnění pro vykonávání své činnosti a podniká nelegálně. Je kaţdému 

jasné, ţe pokud nakoupí zboţí u takového prodejce, je velmi těţké uplatnit například 

reklamaci. 

 

Doporučení č. 6 – Reklamace není příjemná 

Reklamace není příjemnou záleţitostí, ani u internetového obchodu ani v obchodu 

kamenném. Před nákupem by si měl zákazník všímat především popisu toho, jak je moţné 

v případě vadného zboţí toto zboţí reklamovat. U větších e-shopů tento popis většinou je. 
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Velkou výhodou při reklamaci je existence provozovny. Jestliţe vlastní e-shop provozovnu je 

to známka toho, ţe se neskrývá a pro Vás je větší pravděpodobnost, ţe tato reklamace bude 

vyřízena v pořádku. 

 

Doporučení č. 7 – Obal, zkušenosti a diskuse jiných zákazníků pomůžou 

To, jak e-shop předvádí své zboţí, můţe také zákazníkovi mnoho napovědět. Zboţí 

by mělo být předváděno přehledně a neměl by chybět podrobný popis zboţí, jelikoţ 

samostatná cena a název daného zboţí k zákazníkovu rozhodnutí většinou nestačí. Dobrý      

e-shop můţeme poznat také dle toho, ţe kromě popisu zboţí odkazuje zákazníka na 

výrobcovy stránky, recenze zákazníků nebo související produkty. Dejte si pozor, pokud 

nenaleznete na e-shopu fotografie daného zboţí, nasvědčuje to o pohodlnosti provozovatele, 

který své pohodlnosti dává přednost před tou Vaší. Kvalitu e-shopu určuje také ochotná a 

rychlá komunikace se zákazníkem, týkající se nákupu zboţí, pomoci s technickými 

parametry, srovnání výrobků aj.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Bezpečnost na internetu dle České obchodní inspekce, dostupné z: www.coi.cz 
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5 Závěr 
 

Tato práce byla zaměřena jak na teoretické tak na praktické problémy, jeţ se týkají 

tak specifické oblasti jako je elektronická kontraktace mezi dodavateli a spotřebiteli, kde se 

zaměřuji převáţně na kontraktace uzavřené pomocí webových stránek (internetu). V první 

části popisuji samotný vývoj e-kontraktace s přihlédnutím k rozvoji internetu, který s touto 

problematikou zcela jistě souvisí. Pro čtenáře se zájmem o toto téma tak podávám 

nevyčerpávající přehled vývoje e-kontraktace, který mu pomůţe ke komplexnímu pochopení 

dané problematiky. 

V další kapitole, teoretické části, jsem se snaţila shrnout základní pojmy a definice, 

které souvisí s elektronickým obchodováním s uvedením pozitiv a negativ z pohledu jak 

spotřebitele, tak prodejce, které při e-obchodování existují. Dále je čtenáři poskytnut přehled 

právních předpisů, jeţ upravují právě elektronickou kontraktaci smluv spotřebitelských a to 

v rovině jak českého, tak evropského práva, které se snaţí tuto oblast regulovat. 

Nevyčerpávající výčet těchto právních předpisů je uváděn jak v průběhu textu, tak ve 

speciální kapitole, kde také uvádím chystané změny týkající se právě e-kontraktace. Zde bych 

uvedla, ţe nová směrnice přináší mnoho změn pro evropské e-shopy a především lepší pozici 

pro spotřebitele, který je slabší stranou této kontraktace.  Za důleţitou kapitolu v této části 

povaţuji popis právních problémů e-obchodování s návrhem na jejich moţná řešení a rozbor 

nejčastěji pouţívaných standardizovaných e-smluv, které jsou uzavírány pomocí webových 

stránek. Tyto e-smlouvy popisuji, a u kaţdé uvádím názorný příklad, jak takováto smlouva 

můţe vypadat. Dále uvádím specifika elektronické smlouvy spotřebitelské s popisem stran, 

jeţ ji uzavírají, její náleţitosti a plnění. 

Další kapitolou je analýza elektronické kontraktace v praxi, kde plním zbylou část 

stanovených cílů. Především tedy zjišťuji zkušenosti spotřebitelů s uzavíráním smluv pomocí 

elektronických prostředků v tomto případě internetu a problémy s nimiţ se setkávají. Tyto 

primární data jsou sesbírána pomocí dotazníků a pro čtenáře přehledně popsána a graficky 

zobrazena. U kaţdé otázky dotazníku popisuji její výsledek, u otevřených otázek postřehy 

respondentů k danému tématu a důvody proč tomu tak je nebo vlastní návrhy, kterými by 

mohl být daný problém řešen. Dále zde vyhodnocuji hypotézy, které jsem si stanovila. Na 

závěr uvádím souhrn výsledků a doporučení, ke kterým jsem při analýze e-kontraktace 

dospěla a všeobecné doporučení pro spotřebitele jak bezpečně nakupovat na internetu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

aj.    A jiné 

apod.   A podobně 

ARPA   Advance Research Projects Agency 

B2A    Business to administration 

C2A     Customer to administration (autority) 

B2B    Business to business 

B2C    Business to customer 

C2B    Customer to business 

C2C    Customer to customer 

CD   Kompaktní disk 

CERN   Evropská organizace pro jaderný výzkum 

CMS   Z anglického kontent management system – systém pro správu obsahu 

CRM Customer relationship management – řízení vztahů se zákazníky 

č.   Číslo 

čl.   Článek 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

e-business  Elektronický obchod 

e-commerce  Elektronický obchod 

eGovernment  Elektronická komunikace se státními institucemi 

eLearning  Podnikání v informačních technologiích v oblasti vzdělávání. 

e-mail   Elektronická pošta 

e-marketing  Elektronický marketing 

e-nakupování  Elektronické nakupování 

e-obchod   Elektronický obchod 

e-podpora  Elektronická podpora 

ES   Evropské společenství 

ESD   Evropský soudní dvůr 

e-shop   Elektronický obchod 

EU   Evropská unie 

FO   Fyzická osoba 

IČ   Identifikační číslo 

např.   Například 

násl.   Následující 

ObčZ   Občanský zákoník 

odst.   Odstavec 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PO   Právnická osoba 

PPL   Systém expresní balíkové přepravy 

SEM   Marketing ve vyhledávačích  

SEO   Optimalizace pro vyhledávače 
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Srv.   Srovnej 

tzn.   To znamená 

tzn.   To znamená 

ÚL   Úřední list 

UNCITRAL  Vzorový zákon o elektronickém obchodu 

USA   Spojené státy americké 

viz.   Více informací zde 

WTO   Světové obchodní organizace 

www   World Wide Web 

ZoOS   Zákon o ochraně spotřebitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


