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Jaká jsou rizika?
Aby se spotřebitelé vyhnuli potížím při nákupu na internetu, je dobré dodržovat základní 
pravidla:
1. Vybírejte pokud možno osvědčené internetové obchody; nemáte-li vlastní zkušenost, 
zeptejte se známých nebo si vyhledejte na internetu zkušenosti ostatních spotřebitelů. Některé 
spotřebitelské organizace shromažďují na svých stránkách zkušenosti spotřebitelů s nákupem 
zboží nebo poskytováním služeb.
2. Vodítkem při výběru mohou sloužit certifikáty nezávislých subjektů, nemusí však být vždy 
rozhodujícím kritériem. 
3. Zajímejte se o totožnost obchodníka a jeho obchodní podmínky – pokud se rozhodnete 
odeslat objednávku, uložte si obsah stránek na trvalém nosiči.
4. Chybějící základní informace na webu jsou varovným signálem.
5. Nízká cenu zboží není všechno, zajímejte se i o náklady na dodání, balné a související náklady. 
Ceny by měla být včetně DPH.
6. Vyberte si způsob platby a dodání, který vám vyhovuje nejlépe a jemuž důvěřujete.
7. Při dodání ihned překontrolujte úplnost a případné poškození zboží způsobené během 
dopravy; vyhnete se nejčastějším problémům při reklamaci. Uschovejte všechny související 
doklady.
8. Nesplnilo-li zboží vaše očekávání, můžete do 14 dnů zaslat obchodníkovi písemné odstoupení 
od smlouvy. Je třeba je doručit do 14 dnů, nestačí tedy pouze podat k poštovní přepravě.  
Po uplynutí lhůty nemusí obchodník k odstoupení od smlouvy přihlížet.
Pamatujte na výjimky, ve kterých odstoupení od smlouvy není možné (např. rozbalené CD, DVD, 
počítačový program, zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, zboží na míru 
apod.).
9. Reklamovat vadné zboží zakoupené na internetu je možné stejným způsobem jako při 
klasickém nákupu v obchodě. Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Na použité a rychle 
se kazící zboží se záruka nevztahuje. Reklamaci neodkládejte.
10. O své zkušenosti s nákupem se neváhejte podělit.

Pozor na rozdíly mezi nákupem prostřednictvím internetu a pouhou rezervací zboží přes internet. Pro 
uzavření smlouvy po internetu je nutné odeslat objednávku a od obchodníka přijde její přijetí. V tomto 
okamžiku je uzavřena smlouva. Následný odběr zboží (třeba i osobně) nebo způsob platby už nejsou rozhodné. 
Naproti tomu při rezervaci k uzavření smlouvy nedochází. Spotřebitel si pouze zjišťuje, zda má obchodník 
zboží na skladě, a následně si uzavírá smlouvu až na místě. Rozdíl je v tom, že při rezervaci zboží nemá 
spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy, protože nebyla uzavřena prostředky komunikace na dálku (mj. 
přes internet).

Jak by mělo vypadat odstoupení od smlouvy?
›  Mělo by být písemné, doporučuje se zaslat doporučeně nebo i s dodejkou (osvědčuje, že dopis 
byl adresátovi doručen).
› Doručte vždy v zákonné lhůtě 14 dnů (případně do 3 měsíců, pokud by na stránkách chyběly 
povinné informace) – po uplynutí lhůty obchodník nemusí k odstoupení přihlížet.
› Uveďte, kdy a mezi kým byla smlouva uzavřena, co bylo předmětem smlouvy (např. koupě 
DVD přehrávače XY, typ ZZ).
›  Uveďte, že odstupujete od uzavřené smlouvy, není třeba odůvodňovat (můžete uvést odkaz na § 
53 obč. zákoníku), uveďte, jakým způsobem požadujete vrátit peníze (na běžný účet, složenkou, 
osobně na prodejně apod.).
›  Nemělo by chybět ani datum a podpis.
› Lhůta pro vrácení peněz obchodníkem činí 30 dnů, ve stejné době by měl zákazník vrátit 
samotné zboží. Často je vracejí současně se zasláním odstoupení od smlouvy.
›  Nezbavujte se dokladu o prodeji zboží.
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