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Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den 
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

NákUP 
zE zAhrANiČí

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!



mají v českých médiích cílené reklamy. V těchto 
případech se kupní smlouva, kterou český spo-
třebitel uzavře, řídí zpravidla českým právem, 
což je pro spotřebitele jistě příjemnější. Je také 
možné, že v obchodních podmínkách bude uve-
deno, že se smlouva řídí jiným právním řádem. 
Vzhledem k tomu, že ustanovení spotřebitelské-
ho práva by měla být v členských státech EU více 
méně stejná, neměl by nastat problém. Nicméně 
ani volba práva jiného státu nesmí spotřebitele 
zbavit ochrany, která by mu náležela podle prá-
va jeho státu. Výhoda je také v tom, že pokud se 
spotřebitel bude chtít s e-shopem soudit, může 
se řízení vést v ČR.

•	 Druhou skupinu tvoří e-shopy, které české zá-
kazníky nijak nevyhledávají a spotřebitel je zná 
například z  doporučení z ciziny nebo se k  nim 
prostě nějak „prokliká“. Tam už spotřebitel ta-
kovou ochranu nemá, protože kupní smlouva 
se bude zpravidla řídit právem státu, v němž  
e-shop podniká, případně právem jiného stá-
tu, které je v obchodních podmínkách zvoleno. 
Soudní spor se pak podle konkrétních okolností 
bude vést buď ve státě podnikání obchodníka, 
nebo v ČR.

E-shop ze státu mimo EU

Nákup v těchto e-shopech se řídí zcela jinými pra-
vidly, kupní smlouva se bude zpravidla řídit právem 
státu obchodníka. Přičemž tady už neplatí to, že by 
právo druhého státu muselo poskytovat ochranu 
spotřebitelům na podobné úrovni jako české právo, 
proto by měl být spotřebitel obzvláště ostražitý 
při čtení obchodních podmínek, protože pravidla, 
která u nás považujeme za samozřejmá – například 
možnost vrátit zboží do 14 dnů bez sankce, jinde 
vůbec platit nemusí. Ani soudní spor často nebude 
moci proběhnout v ČR – typicky v případech, kdy 

spotřebitel bude žalovat prodávajícího, český 
soud nebude mít pravomoc spor projednat a spo-
třebitel se tak bude muset obrátit na soud v zemi 
prodávajícího.

Nákup v obchodě

Při nákupu zboží v  kamenných obchodech, na 
tržnici apod. bude právem rozhodným pro kup-
ní smlouvu právo státu prodávajícího, tedy právo 
státu, kde byla věc zakoupena. 

reklamace

Pokud se kupní smlouva řídí jiným než českým 
právem, je potřeba při reklamaci nebo při řešení 
jiných problémů postupovat v  souladu s  tímto 
jiným  právním řádem. E-shopy mají často pravi-
dla pro reklamaci uvedená ve svých obchodních 
podmínkách. 

Při řešení problémů s prodávajícím z ji-
ného členského státu EU Vám může 
pomoci Evropské spotřebitelské cent-
rum. Na jeho webových stránkách na-
leznete množství užitečných informací 
nebo se na něj můžete obrátit přímo 
s  žádostí o  radu. Více informací na  
www.evropskyspotrebitel.cz.

Nákup přes internet

Je důležité si uvědomit, že kupní smlouva se může 
řídit právem jiného státu než České republiky 
a to právem státu obchodníka, který e-shop provo-
zuje. Situace je úplně odlišná v případě, že: 

•	 e-shop bude mít sídlo nebo alespoň pobočku 
nebo provozovnu v členském státě Evropské 
unie (EU) nebo 

•	 v případě, kdy má sídlo ve třetím státě a v EU po-
bočku ani provozovnu nemá.

Stejná pravidla jako pro nákup v členském státě EU 
platí i pro nákup v Norsku a na Islandu.

E-shop ze státu EU

E-shopy se sídlem v jiném členském státě EU se dají 
rozdělit do dvou skupin: 

•	 První skupinu tvoří ty, které se na zákazníky z ČR 
přímo zaměřují – mají tedy často web v češtině, 
nebo možnost zaplatit za zboží v  Kč, možnost 
nechat si zboží doručit na adresu do ČR nebo 

V dnešní době čím dál častěji spotřebitelé 
využívají nákupů přes internet ze zahra-
ničních e-shopů, a to zejména ze dvou 
důvodů – výhodnější ceny a větší výběr. 
Většina spotřebitelů už ale neví, jak se za-
chovat, když se na koupené věci vyskyt-
nou vady, nebo když zboží objednané 
přes internet vůbec nedorazí.


