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CHCETE ROZJET SVŮJ 
PRVNÍ E-SHOP, ALE 
NEVÍTE, JAK NA TO?

Přejete si rozjet svůj první e-shop, ale nevíte, co to po právní stránce obnáší?

V e-commerce se pohybujete už nějakou dobu, ale chtěli byste mít po ruce pár praktických právních rad?

Náš průvodce je tady pro nováčky i zkušené. Pomůže vám překonat základní právní nástrahy, které na vás v oblasti 
e-commerce číhají.



1. JE MŮJ E-SHOP 
ORIGINÁL?

Výběr názvu, domény, obsahu či 
podoby e-shopu není jen otázkou 
vašich preferencí. Nedáte-li si 
pozor, snadno můžete zasáhnout 

do práv někoho jiného. 

2. MŮŽU E-SHOP 
PROVOZOVAT?

Založit si živnost je základ. Někdy 
je ale bezpečnější a výhodnější 
založit si rovnou obchodní 
společnost. Co je k tomu potřeba?

3. JAK MÁ VYPADAT 
MŮJ VZTAH S OSOBAMI, 
KTERÉ MI S E-SHOPEM 
POMÁHAJÍ?

Nejste-li superman, bez 
webdesignerů, správců webu 
a copywriterů se při zakládání 
a provozování e-shopu 
neobejdete. Nezapomeňte 
si s nimi ujednat podmínky 
spolupráce.

4. MÁM PRÁVO ZBOŽÍ 
SKUTEČNĚ PRODÁVAT?  
JAK JEJ MŮŽU 
PROPAGOVAT?

Pro prodej některých výrobků 
stanoví zákon přísnější podmínky 
(to platí např. pro léčiva, doplňky 
stravy, kosmetiku nebo potraviny) 
a každá reklama má své hranice. 
Ujistěte se, že tyto podmínky 
a limity znáte a taky dodržujete.

5. JSOU MÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY V POŘÁDKU?

Obchodní podmínky upravují váš 
vztah se zákazníkem. Podívejte 
se, co do nich napsat a jaká rizika 
s sebou nesou vzory stažené 
z internetu.

8. ZASÍLÁM SPRÁVNĚ  
OBCHODNÍ SDĚLENÍ? 
INFORMUJI ZÁKAZNÍKY 
O UKLÁDÁNÍ COOKIES?

Zasílání obchodních sdělení 
a ukládání cookies má svá 
zákonná pravidla. Zkontrolujte, 
zda je váš e-shop po této stránce 
vhodně nastaven.

7. INFORMUJI ZÁKAZNÍKA 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ?

Podívejte se, jaké informace 
o svých zákaznících sbíráte 
a k čemu vám slouží. Informujte 
o zpracování osobních údajů 
na správném místě a správným 
způsobem.

6. INFORMUJI ŘÁDNĚ 
SPOTŘEBITELE?

Informace o zboží, ceně, 14denní 
lhůtě pro odstoupení od smlouvy, 
dodacích, reklamačních a dalších 
podmínkách na e-shopu nesmějí 
chybět.

NAVIGACE 
PRÁVNÍMI 
VODAMI 
E-COMMERCE



TAK CO, 
S ČÍM ZAČNEM?



NÁZEV A OBSAH 
E-SHOPU

Dejte si pozor, abyste neuváženým výběrem domény, názvu či loga 
e-shopu nezasáhli do práv někoho jiného. Obvykle může jít o zásah do:

 f obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, která se jmenuje podobně;

 f zapsané ochranné známky (slovní, obrazové, kombinované nebo jiné);

 f jiné domény;

 f označení původu;

 f nezapsaného označení, pokud je všeobecně známé a zažité ve společnosti.

Zmapujte si proto trh a zkontrolujte, zda jsou název webu, doména i loga 
skutečně originální.

Věnujte pozornost obsahu webu a grafice, kterou použijete  
(včetně fotek):

 f zkopírovanou nebo nevhodně formulovanou reklamou se můžete dopustit 
nekalosoutěžního jednání a vystavit se riziku vleklých soudních sporů;

 f převzetím obsahu nebo grafických prvků odjinud můžete zasáhnout 
do autorského práva jiných osob;

 f použitím fotek z fotobanky, které nemají licenci pro komerční užití, můžete 
taktéž zasáhnout do autorských práv jejich tvůrce.

Riziko, že zasáhnete do autorských práv nebo že se dopustíte nekalé soutěže, 
minimalizujte tím, že nebudete kopírovat cizí obsah ani grafiku webu a že si 
fotky raději obstaráte sami.

Řiďte se právními předpisy, zejména:

 f autorským zákonem,

 f zákonem o ochranných známkách,

 f zákonem o ochraně označení původu,

 f občanským zákoníkem.

 f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-452
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


OPRAVNĚNÍ 
PROVOZOVAT 
E-SHOP

Pro začátek si založte živnost:

 f zajdete na živnostenský úřad, vyplníte formulář, zaplatíte 1000 Kč a je to;

 f automaticky budete přihlášeni k dani z příjmu a ohlášeni u zdravotní pojišťovny 
a správy sociálního zabezpečení;

 f jde to i elektronicky, ale potřebujete k tomu uznávaný elektronický podpis.

Jako OSVČ daníte příjmy z podnikání daní z příjmů fyzických osob. Přitom máte několik 
variant, jak zohledňovat náklady. Při výběru formy podnikání je třeba brát ohled i na jiné 
platby, které budete muset odvádět do státního rozpočtu: zdravotní a sociální pojištění.

Můžete si založit i obchodní společnost. Pokud si vyberete s.r.o.:

 f připravte si zakladatelskou listinu ( jste sami) nebo společenskou  
smlouvu ( je vás více); oba dokumenty musí mít formu notářského zápisu;

 f nechte jednatele podepsat čestné prohlášení, že splňuje požadavky na výkon funkce 
a souhlasí se zveřejněním v obchodním rejstříku; jeho podpis musí být ověřen;

 f zajistěte písemný souhlas majitele budoucího sídla vaší společnosti s umístěním sídla; 
souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem;

 f složte základní kapitál;

 f získejte živnostenské oprávnění;

 f nechte společnost zapsat do obchodního rejstříku.

Jako společník s.r.o. ručíte za závazky společnosti jen do výše nesplaceného vkladu do 
základního kapitálu.

Při podnikání prostřednictvím společnosti počítejte s jinou formou zdanění. Příjmy 
z podnikání daní společnost daní z příjmů právnických osob. Jako společník či jednatel 
společnosti dále daníte daní z příjmů fyzických osob své příjmy, které obdržíte od 
společnosti (ať již jako odměnu za výkon funkce jednatele, či jako podíl na zisku). 
S finančními a daňovými otázkami výběru vhodné formy podnikání vám rádi poradíme.

Řiďte se právními předpisy, zejména:

 f zákonem o obchodních korporacích,
 f zákonem o veřejných rejstřících PO a FO.

 f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304


VZTAHY 
S DODAVATELI  
A ZAMĚSTNANCI

Pravděpodobně vám s tvorbou či provozem e-shopu někdo pomáhá.

Ujistěte se, že jste s těmito osobami uzavřeli smlouvy, které pro vás 
nepředstavují riziko:

Zaměstnanci Pracovní smlouvy, DPP, DPČ

Tvorba webu a webdesign Smlouva o dílo

Správa webu Smlouva o spolupráci

Copywriting Smlouva o spolupráci

Dodavatelé zboží Rámcová kupní smlouva, smlouvy na základě 
dílčích objednávek

Další služby Dle typu služby (smlouvy o spolupráci,  
servisní smlouvy)

 

Sjednejte si ve smlouvách s dodavateli smluvní pokuty za porušení povinností 
dodavatelů, které mohou ohrozit provoz e-shopu.

Pokud má některý z vašich dodavatelů přístup k vámi uloženým osobním 
údajům, uzavřete s ním zpracovatelskou smlouvu. 
Máte pro to hned dva důvody:

 f ukládá vám to zákon;

 f měli byste mít kontrolu nad tím, jak dodavatel s údaji nakládá.

Pokud otázku zpracování osobních údajů upravuje už vaše smlouva s dodavatelem 
např. prostřednictvím odkazu na obchodní podmínky nebo jiný dokument, ujistěte se, 
že sjednaná pravidla jsou souladná s GDPR. Pokud tomu tak není, iniciujte uzavření 
samostatné zpracovatelské smlouvy (nejde-li např. o Microsoft nebo Google).

 f zpět na navigaci



CO NA TEN 
WEB DÁT?



PRODEJ  
A PROPAGACE  
ZBOŽÍ  
A SLUŽEB

Ověřte si, zda splňujete veškeré podmínky pro uvedení vašeho zboží na trh.  
Na některé typy zboží se vztahují zvláštní podmínky. To platí například pro:

 f léčiva a zdravotnické prostředky,
 f kosmetické přípravky,
 f potraviny a doplňky stravy.

Zkontrolujte, zda reklama na vámi nabízené zboží nebo služby nepodléhá  
přísnější regulaci. Ta se vztahuje například na:

 f tabákové výrobky,
 f alkoholické nápoje,
 f léčiva nebo
 f potraviny a kojeneckou výživu.

I když vaše zboží nebo služby nepatří mezi ty přísněji regulované, paragrafům se nevyhnete. 
Musíte se totiž řídit obecnými pravidly reklamy. Vaše reklama by určitě neměla být v rozporu 
s dobrými mravy, zastrašovat nebo třeba obsahovat násilí a pornografické prvky.

Myslete na to, že adresátem vaší reklamy bude často spotřebitel. Ujistěte se tedy, 
že svou reklamou neporušujete zákonná ustanovení, která jej chrání. Reklama 
nesmí spotřebitele například obtěžovat, nesmí uvádět nepravdivé informace nebo 
zamlčovat ty podstatné.

Na to, že vaše reklama neporušuje zákonná pravidla, dohlédněte, i když ji pro vás 
vytvořila jiná osoba. Za soulad reklamy se zákonem totiž můžete být i v tomto 
případě odpovědný vy jako zadavatel.

Řiďte se právními předpisy. Bude se vám hodit například:

 f zákon o obecné bezpečnosti výrobků,
 f zákon o technických požadavcích na výrobky,
 f zákon o posuzování shody stanovených výrobků,
 f zákon o regulaci reklamy.

Jsou vaší cílovkou spotřebitelé? Potom určitě nezapomeňte i na:

 f zákon o ochraně spotřebitele.

 f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-102
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634


OBCHODNÍ 
PODMÍNKY

Při prodeji zboží nebo služeb uzavíráte se zákazníky smlouvy. Obchodní podmínky jsou 
jejich součástí a stanovují tedy, jaká práva a povinnosti vám nebo vašim zákazníkům náleží.

Než se pustíte do samotných obchodních podmínek, zamyslete se nad tím, komu 
budete zboží či službu prodávat.

Jsou vašimi zákazníky jiní podnikatelé? Obchodní podmínky vám dobře poslouží 
pro sjednání pravidel, která mohou být odlišná od těch zákonných. Typicky si lze odlišně 
ujednat:

 f okamžik uzavření kupní smlouvy,

 f platební podmínky nebo

 f dodací podmínky.

Jsou vaší cílovkou spotřebitelé? Myslete na to, že vůči nim máte rozšířenou informační 
povinnost.  Obchodní podmínky jsou vhodným a také často užívaným prostředkem pro její 
splnění.

Nezapomeňte, že s obchodními podmínkami by vaši zákazníci měli  
být seznámeni:

 f zveřejněte je na e-shopu;

 f vložte je alespoň pomocí odkazu k objednávkovému formuláři;

 f vyžádejte si souhlas zákazníků s jejich zněním;

 f připojte je k potvrzení objednávky.

Chcete ušetřit, a tak si raději místo obchodních podmínek vypracovaných 
právníkem stáhnete nějaké z internetu? To samozřejmě můžete. Zodpovězte  
si ale nejprve alespoň následující otázky:

 f Jsou stažené obchodní podmínky aktuální?

 f Jsou dostatečně přiléhavé a odpovídají vašim potřebám?

 f Informují spotřebitele v souladu se zákonem?

Řiďte se právními předpisy, zejména:

 f občanským zákoníkem,

 f zákonem o ochraně spotřebitele.

 f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634


JAK 
NABRAT
SPRÁVNÝ 
KURZJAK JÍT 

ZÁKAZNÍKŮM 
NAPROTI?



INFORMACE 
PRO 
SPOTŘEBITELE

Vaší cílovkou jsou pravděpodobně i spotřebitelé, tedy lidé, kteří nejsou podnikateli 
nebo nakupují mimo souvislost se svým podnikáním.

Co to pro vás znamená? Musíte jim sdělit všechny povinné informace. Je jich hodně, 
ale vyplácí se na tom zapracovat. Zde najdete ty nejdůležitější, které má ČOI často 
v hledáčku.

Spotřebitele informujte o:

f vaší totožnosti a kontaktních údajích,

f označení zboží nebo služeb a jejich ceně,

f způsobech dodání zboží a způsobech platby za ně,

f právech z vadného plnění a případné záruky.

Cenu zboží nebo služby uveďte konečnou, a to včetně všech daní, poplatků a obdobných
peněžitých plnění. Nelze-li tyto částky stanovit předem, upozorněte spotřebitele, že mohou
být dodatečně účtovány.

Komunikujte se spotřebitelem jasně, srozumitelně a v tomtéž jazyce,  
v jakém byla vytvořena objednávka. Neskrývejte se za drobné písmo. 
To platí i pro obchodní podmínky.

V obchodních podmínkách se vyvarujte zakázaným ustanovením. Hlavně nevylučujte  
práva spotřebitelů z vadného plnění nebo na náhradu újmy. Do tohoto dokumentu raději 
nedávejte ani smluvní pokuty.

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu,  
a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Vždy spotřebitele o jeho právu na odstoupení 
od smlouvy, včetně podmínek, lhůt a postupech pro jeho uplatnění, poučte.

Další povinné informace najdete v:

f občanském zákoníku (zejm. § 1811 a následující),

f zákoně o ochraně spotřebitele.

f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634


INFORMACE  
O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH  
ÚDAJŮ

Sepište si, k čemu sbíráte osobní údaje o návštěvnících webu, zákaznících nebo 
jiných lidech.Zpravidla půjde o následující účely:

 f registrace a správa uživatelského účtu,

 f vyřízení objednávky a plnění smlouvy se zákazníkem,

 f plnění zákonných povinností (uchování daňových dokladů, účetnictví),

 f zasílání obchodních sdělení a newsletterů,

 f vyřízení dotazů,

 f fungování, zlepšení, analýza stránek či zobrazení reklam.

Sbírejte jen ty osobní údaje, které opravdu k daným účelům potřebujete.  
Např. pro zasílání newsletterů určitě nepotřebujete datum narození ani bydliště 
adresáta.

Pokud to jde, poskytněte informace o zpracování osobních údajů na 2 místech:

 f podrobné informace umístěte na web (typicky do dokumentu Zásady  
ochrany osobních údajů);

 f stručnou informaci vložte také pod objednávkový, registrační nebo jiný  
formulář spolu s odkazem na podrobnější informace; pokud potřebujete  
souhlas zákazníka se zpracováním, získejte ho zde.

Pište lidsky. Vaše sdělení musí být transparentní ( jasné a srozumitelné).

Čas od času zkontrolujte, zda jsou informace o zpracování aktuální.  
Možná už nesbíráte e-maily pro rozesílání newsletterů nebo jste třeba  
přidali formulář pro zájemce o práci atd.

Informační povinnost není to jediné, co byste měli v souvislosti s ochranou osobních 
údajů plnit. Řiďte se proto právními předpisy, zejména:

 f GDPR (obecným nařízením o ochraně osobních údajů),

 f zákonem o zpracování osobních údajů.

 f zpět na navigaci

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110


ZASÍLÁNÍ 
OBCHODNÍCH 
SDĚLENÍ  
A POUŽITÍ 
COOKIES

Pokud si chcete tvořit mailing listy, rozdělte si adresáty na zákazníky a ty, kteří si 
nic neobjednali a jen navštívili váš web.

K zasílání obchodních sdělení návštěvníkům e-shopu potřebujete jejich souhlas 
(double opt-in). Ten získáte následně:

 f nechte je zaškrtnout souhlas pod formulářem nebo jim sdělte, že vyplněním e-mailu se 
zasíláním souhlasí,

 f zašlete jim na e-mail odkaz k potvrzení souhlasu,

 f souhlasy si evidujte.

Zákazníkům můžete nabídky vašich produktů a služeb zasílat i bez jejich souhlasu. 
Pamatujte ale na tyto kroky:

 f pod objednávkovým formulářem je o zasílání nabídek informujte,

 f dejte jim rovnou možnost vyjádřit se zasíláním obchodních sdělení nesouhlas 
(zaškrtnutím pole).

Nezapomeňte obchodní sdělení viditelně označit, uvést v něm sebe jako odesílatele 
a do každého vložit odkaz pro odhlášení se z odběru. Pokud k rozesílání využíváte 
dodavatele, měl by být v e-mailu označen taky. Zároveň si ověřte, že jste s ním uzavřeli 
zpracovatelskou smlouvu.

Na webu můžete používat cookies nezbytná pro fungování stránek 
i bez souhlasu návštěvníků.

K reklamním cookies potřebujete souhlas, který lze získat např. pomocí cookies lišty.

O použití cookies návštěvníky jasně a srozumitelně informujte.

K ukládání cookies potřebujete IP adresu koncových zařízení a ta je osobním údajem. 
Nezapomeňte proto informace o používání cookies zahrnout do zásad zpracování osobních 
údajů.

Vždy se řiďte právními předpisy, zejména:

 f zákonem o některých službách informační společnosti,

 f zákonem o elektronických komunikacích.

 f zpět na navigaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127


CHCETE SE PORADIT, 
POMOCT S PŘÍPRAVOU 
DOKUMENTŮ NEBO SE 
NA COKOLIV ZEPTAT?

Obraťte se na Jirku Helána, partnera naší kanceláře.  
Zde jsou všechny podrobnosti:

KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Jiří Helán, advokát 

www.kroupahelan.cz

helan@kroupahelan.cz

LinkedIn

+420-775-298-185

https://www.linkedin.com/in/jirihelan/



