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Příloha č. 2 

 

Změny týkající se „před-smluvní“ fáze: 

 

 Sjednocení informací, které musí spotřebitel obdržet před uzavřením smlouvy. 

 V jistých případech budou obchodníci muset poskytnout spotřebiteli modelový 

formulář (webový) na odstoupení od smlouvy. Obchodním po přijetí odstoupení musí 

bez zbytečných odkladů toto potvrdit třeba e-mailem. Spotřebitel má však možnost 

odstoupit od smlouvy i jinými způsoby.  

 Povinností e-shopů bude nejpozději na začátku, kdy budou vytvářet objednávku, 

jasným a čitelným způsobem uvést, jestli platí pro dodání zboží nějaká omezení a jaké 

způsoby platby daný e-shop přijímá. 

 Další povinností e-shpů je umístění klíčových částí smlouvy do co největší blízkosti 

potvrzení, které e-shopy vyžadují před samotným podáním objednávky. Toto musí 

provést takovým způsobem, aby si spotřebitel mohl tyto informace přečíst. Nesmí zde 

však chybět poučení,že po potvrzení objednávky se spotřebitel zavazuje provést 

platbu. 

 E-shopy budou dále povinny informovat spotřebitele o jiných poplatcích nebo 

nákladech, které souvisí s přepravou, dodáním nebo ostatními náklady a to společně 

s informacemi o nákladech v případě vracení zboží dodavateli. Spotřebitel není 

povinen platit tyto náklady, jestliže neobdržel výše uvedené informace. 

 Touto směrnicí bude e-shopům zakázáno účtovat spotřebiteli poplatky za dopravu, jež 

vysoce převyšují skutečnou cenu za danou službu. Z toho vyplývá, že je konec trikům, 

které e-shopy značně využívají, a to zlákání spotřebitele na nízkou cenu a následné 

drahé poštovné. 

 

Změny týkající se práva na odstoupení: 

 

 Lhůta pro odstoupení od smlouvy bude sjednocena na 14 kalendářních dnů. Úprava 

začátku běhu lhůty pro různé druhy smluv. 

 Pokud se stane, že prodejce nebude informovat spotřebitele o právu, které má na 

odstoupení od smlouvy, prodlužuje se tato lhůta na 1 rok. 

 Strana spotřebitele má povinnost informovat prodejce o rozhodnutí o jeho odstoupení, 

a to modelovým formulářem pro toto odstoupení nebo vlastními slovy. Je důležité, aby 



tento fakt prodejce obdržel před uplynutí stanovené lhůty pro odstoupení. Oproti 

dřívějšku, kdy toto oznámení muselo být prodejci doručeno ve lhůtě stanovené pro 

odstoupení. 

 V situaci, kdy má spotřebitel objednáno více druhů zboží (v případě jedné 

objednávky) a toto zboží je dodáno jednotlivě. Čtrnácti denní lhůta, po kterou může 

spotřebitel odstoupit od smlouvy začíná běžet až od doby, kdy poslední zboží bude 

fyzicky u spotřebitele.  

 Dle nového je spotřebitel zodpovědný a za možné snížení hodnoty koupeného zboží, 

k němuž mohlo dojít špatným zacházením s tímto zbožím. 

 Dodavatel je povinen v případě spotřebitelova odstoupení od smlouvy vrátit jak kupní 

cenu za zboží, tak náklady na dopravu, které souvisí s vrácením daného zboží. Nová 

spotřebitelská směrnice reguluje situaci, když spotřebitel vybere způsob dopravy 

nákladnější než standardní způsob, který nabízí prodejce. V této situaci to bude 

spotřebitel, kdo ponese náklady, které plynou z rozdílných cen nákladů na vrácení 

toho zboží. 

 Pro spotřebitele je nově stanovena povinnost odeslat zpět zboží obchodníkovi, jestliže 

odstupují od smlouvy, a to do 14 dnů od oznámení o jejich rozhodnutí odstoupit od 

smlouvy. Dodavatel tedy bude moci počkat s vrácením platby (u kupních smluv) do 

doby, než obdrží zboží zpět nebo obdrží potvrzení o vrácení. 

 Případy, kdy nepůjde odstoupit od smlouvy jsou např. u zboží, kde jeho cena je závislá 

na kolísajících cenách na trhu nebo u zboží, jež bylo vyrobeno na přání spotřebitele. 

Podobné to bude u služeb, kde se spotřebiteli vyhrazuje nějaká kapacita. Toto se týká 

převážně rezervací v ubytovacích zařízeních. [27] 

 

Další důležité změny: 

 

 

 Jestliže se e-shop nedohodne se spotřebitelem jiným způsobem, je povinností 

obchodníka dodat objednané zboží v co nejkratším čase, nejpozději ovšem do 30 dnů, 

a to od uzavření smlouvy. Pakliže tak není uskutečněno ani po výzvě od spotřebitele, 

má tento nárok na to, ukončit smlouvu. 

 Směrnice by dále měla vést k tomu, že odstraní „lokální omezení“ některých služeb 

jako je iTunes nebo YouTube, jež zabraňují spotřebitelům je naplno využívat. 

 Směrnice by dále měla zakázat nadstandardní zpoplatnění „zákaznických linek“. [18] 

 



Příloha č. 3 

 

 

DOTAZNÍK 

 

 

Elektronické uzavírání smluv v praxi 

Tento dotazník se zabývá elektronickým uzavíráním smluv, které se stalo nedílnou 

součástí našeho života. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké mají dotazovaní 

zkušenosti s nakupováním v e-shopech a s jakými problémy se při něm setkávají. Tyto 

data budou využity pouze pro diplomovou práci a data takto získaná budou veřejně 

k nahlédnutí. 

 

1) Nakupoval/a jste někdy prostřednictvím internetu? 

a) ano 

b) ne 

 

2. Před uzavřením kupní smlouvy na internetu si obchodní podmínky čtete:  

a) vždy 

b) občas 

c) vyjímečně 

d) nikdy 

 

3. Proč nakupujete v e-shopech? 

a) levnější zboží 

b) úspora času 

c) pohodlnost 

d) větší výběr zboží 

e) možnost srovnání cen s více firmami 

f) jiné 

 

4. Co nejčastěji nakupujete na internetu? (možno více odpovědí) 

a) vstupenky  

b) elektronika 

c) oblečení, obuv, módní doplňky 

d) kosmetika, zdravotnické potřeby 

e) knihy, časopisy 



f) sportovní potřeby 

g) letenky, jízdenky 

h) mobilní telefony 

i) ubytování  

j) filmy, hudba 

k) potraviny, potravinové doplňky 

l) jiné (Napište) 

 

 

5. Proč nekupujete něco jiného? 

(Napište) 

 

6. Zboží nakupované na internetu nejčastěji platíte? 

a) na dobírku 

b) převodem z účtu (internet banking)  

c) platební kartou 

d) platebním systémem jako Paypal, PaySec aj. 

e) jiné (napište) 

 

7. Proč platíte právě tímto způsobem? 

(Napište) 

 

8. Reklamovali jste někdy Vámi nakoupené zboží z e-shopu? 

a) ano 

b) ne 

 

9. Proč jste reklamovali Vámi zakoupené zboží nebo službu? 

Napište 

 

10. Jak jste byli spokojeni s průběhem reklamace (např. komunikací s prodávajícím, 

rychlostí vyřízení reklamace, s celkovým výsledkem reklamace aj.) 

a) byla jsem vždy spokojen/a 

b) i přes některé problémy proběhla reklamace v pořádku 

c) nebyl/a jsem spokojen/a 

 



11. Jak si myslíte, že znáte pravidla elektronického obchodování? 

a) výborně, orientuji se v pravidlech e-obchodování 

b) dobře, znám některá  

c) neorientuji se 

d) nezajímají mě 

 

12. Pokud si zakoupíte výrobek na internetu, můžete odstoupit od smlouvy bez udání 

důvodu do: 

a) 7 dnů 

b) 14 dnů 

c) 1 měsíce 

d) tato možnost neexistuje 

e) nevím 

 

13. Pokud není v obchodních podmínkách daného e-shopu uvedena zákonem stanovená  

lhůta na vrácení zboží? Můžete toto zboží vrátit až do: 

a) 3 měsíce 

b) 6 měsíců 

c) 1 roku 

d) tato možnost neexistuje 

e) nevím 

 

14. Jsou za elektronický podpis  považovány Vaše identifikační údaje ( např. jméno, adresa, 

rodné nebo jiné identifikační číslo), které Vás zavazují k plnění dané smlouvy? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím 

 

15. Věrohodnost internetového obchodu si můžete  ověřit u: 

a) Asociace pro mezinárodní otázky 

b) Asociace cestovních kanceláří 

c) Asociace pro elektronickou komerci 



 

16. V českém internetovém obchodě jste zaplatili zboží, ale neobdrželi jej ve stanovené 

lhůtě: 

a) počkám na výzvu obchodníka, abych si zboží vyzvedl 

b) upozorním policii na tuto skutečnost 

c) písemně odstoupím od smlouvy a zároveň vyzvu prodejce k vrácení peněz 

d) jiná odpověď 

 

17. Jaké největší nevýhody podle Vás nese nákup na internetu? 

a) nemožnost si zboží vyzkoušet 

b) obrázek prodejce vypadá odlišně než samotné zboží 

c) možnost zneužití osobních údajů prodejcem 

d) problémy s reklamací 

e) vlastní odpověď 

 

18. Jste 

a) muž 

b) žena 

 

19. Váš věk je v rozmezí 

a) 15 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) více než 55 let 

 

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

a) základní 

b) stření – vyučen/a 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 


