
Právní minimum pro e-shopaře

checklist


Pokud prodáváte zboží, začněte auditem 
vašich webových stránek s e-shopem. 

Zaměřte se hlavně na kontaktní údaje, údaje 
o provozovně, zda máte správně umístěná 
poučení a odkazujete na vaše zásady pro 
zpracování osobních údajů tam, kde je to 
vhodné. Povinné informace může kontrolovat 
živnostenský úřad, na některé údaje se 
zaměří ČOI. Zda správně zpracováváte osobní 
údaje vašich zákazníků, může prověřit Úřad 
pro ochranu osobních údajů.


 → obsahovaly všechny náležitosti vyžadované 
ze zákona

 → neobsahovaly nelegální formulace

 → jste byli chráněni v případě sporu se 
spotřebitelem nebo v případě kontroly ČOI.

Obchodní podmínky jsou klíčovým 
dokumentem, který definuje vaše vztahy se 
zákazníky. Poučení, procesy, podmínky, práva 
a povinnosti musíte mít nastavené tak, aby: 


V pozici prodávajícího máte vůči 
spotřebiteli řadu povinností, zejména 
musíte poučovat a informovat o právech z 
vad zboží a průběhu reklamace. To je 
možné vložit jako část do obchodních 
podmínek, ze zkušenosti však 
doporučujeme pro tyto záležitosti zavést 
zvláštní dokument - reklamační řád. 
Pokud se rozhodnete poskytovat záruku 
na zboží, měli byste ji srozumitelně 
popsat. Na reklamační řád se může 
zaměřit právě ČOI.


NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Projít web

Obchodní 
podmínky


Reklamační 
řád


Můžeme za vás udělat audit 
webu, najdeme nedostatky 
a navrhneme řešení. 
Správně vám pomůžeme 
nastavit poučení a 
checkboxy, tam kde to 
bude vhodné. Z bohatých 
zkušeností víme, na co se 
zaměřit.


Pomůže vám vytvořit 
obchodní podmínky na 
míru vašemu produktu a 
typu podnikání. Trápí vás 
nevyzvednuté dobírky nebo 
vratky? Máte produkty na 
míru? Nastavíme. 


Přehledně a s rozumem 
nastavíme reklamační 
proces. Zaměříme se 
rovněž na problematické 
okruhy, jako např. 
poškozená zásilka či 
nevyzvednutá reklamace.


https://www.legitas.cz/


Základní a nezbytný dokument, který popíše 
všechny operace, účely a doby zpracování 
osobních údajů, které se týkají uživatelů 
webu, odběratelů newsletteru nebo 
sledujících vašich videí na youtube. Odkazuje 
se na něj všude, kde je potřeba splnit 
informační povinnost správce, tj. všude tam, 
kde jsou získávány osobní údaje (e-book, 
newsletter, atd.) Ani nezáleží na tom, na 
jakém místě na webu ke sběru osobních 
údajů dojde, ale pokud se tak stane, pak je 
potřeba splnit informační povinnost, ideálně 
prostřednictvím tohoto dokumentu. Jak 
správně poučujete a zpracováváte osobní 
údaje, může kontrolovat Úřad pro ochranu 
osobních údajů.


Nepodceňte vztahy se svými odběrateli nebo 
dodavateli. Pokud nemáte dobře nastavené 
smluvní vztahy v sekci B2B, může se stát, že 
ten, komu dodáváte vaše zboží bude prodávat 
výrazně levněji než vy a přijdete o zisk a 
zákazníky. Naopak, když od někoho odebíráte 
zboží, je dobré si pojistit, že zboží má všechny 
náležitosti, které zákon vyžaduje, a že za to 
ručí váš dodavatel. Může se vám snadno stát, 
že budete odpovídat jako prodejce. A jak to 
bude s reklamacemi, změnou ceníku, nebo 
ochranou vašeho skladu?

NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Dodavatelské 
a 

odběratelské 
vztahy


Zásady 
zpracování 
osobních 

údajů


Vytvoříme pro vás na míru 
dokument, kde shrneme 
všechny nezbytné 
informace o zpracování 
osobních údajů. Pomůžeme 
vám v tom, jak správně 
zpracovávat osobní údaje 
pro daný účel. 

Pomůžeme vybrat nástroj 
pro váš web ke správě 
cookie consent. Pokud si 
vystačíte s prostým 
poučením zákazníka, pak 
pro vás vytvoříme poučení 
pro návštěvníky vašeho 
webu, ve kterém nebudou 
chybět potřebná vysvětlení 
a poučení. 

Vhodně nastavíme a 
zpracujeme vaše smluvní 
vztahy, nebudete se 
spoléhat pouze na 
náhodu. 


Pokud váš web používá cookies, je nutné 
o tom informovat (oprávněný zájem je 
pouze u cookies základních a 
analytických, pro marketingové je nutný 
souhlas). Současná evropská praxe spěje k 
tomu, že návštěvník webu může provádět 
volby přímo na webu, ale v ČR to není  
zatím nezbytné. Je potřeba alespoň sdělit, 
které cookie soubory používáte, kde je 
možné zakázat např. marketingové 
cookies. Cookies jsou osobními údaji, 
můžete se proto dostat do hledáčku 
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Soubory 
cookies




Pokud prodáváte kosmetiku, doplňky 
stravy, alkohol nebo jen obyčejné 
potraviny. Kromě předpisů regulujících 
reklamu na daný produkt byste neměli 
zapomenout na předpisy, které stanoví 
nároky na samotné produkty, etikety, 
tvrzení o účincích apod. U doplňků stravy 
doporučujeme sledovat povolená 
zdravotní tvrzení. U kosmetiky a drogerie 
vás může kontrolovat nejen krajská 
hygienická stanice, ale třeba také SIŽP. 

V reklamách ať už na sociálních sítích nebo 
mimo ně je třeba vyhnout se určitým 
tématům nebo slovním spojením, která se 
týkají specifické oblasti. Pozor je třeba si dát 
například u léků a zdravotnických prostředků, 
potravin, alkoholu nebo kosmetiky. Je také 
potřeba věnovat pozornost tomu, na koho je 
reklama cílena. Současně by reklama neměla 
být proti dobrým mravům hospodářské 
soutěže tak, aby mohla být posuzována jako 
srovnávací či klamavá. Při tvorbě reklamy je 
nutné respektovat pravidla jednotlivých 
platforem. To, co na jednotlivých platformách 
smíte zveřejňovat či ne, kopíruje zákonnou 
úpravu.


V reklamách ať už na sociálních sítích nebo 
mimo ně je třeba vyhnout se určitým 
tématům nebo slovním spojením, která se 
týkají specifické oblasti. Pozor je třeba si dát 
například u léků a zdravotnických prostředků, 
potravin, alkoholu nebo kosmetiky. Je také 
potřeba věnovat pozornost tomu, na koho je 
reklama cílena. Současně by reklama neměla 
být proti dobrým mravům hospodářské 
soutěže tak, aby mohla být posuzována jako 
srovnávací či klamavá. Při tvorbě reklamy je 
nutné respektovat pravidla jednotlivých 
platforem. To, co na jednotlivých platformách 
smíte zveřejňovat či ne, kopíruje zákonnou 
úpravu.


NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Kontrola 
textů na 
e-shopu 

podle 
produktů


Zajistíme pro vás audit 
produktů na vašem 
e-shopu. Budete se umět 
orientovat ve vašich 
povinnostech a 
připravíme vše pro případ 
kontroly. Budete vědět, 
na co se v budoucnu 
zaměřit a kterým 
tvrzením se vyhnout.


Pomůžeme s nastavením 
vaší reklamy, aby splňovala 
pravidla hospodářské 
soutěže i jednotlivých 
platforem. Provedeme 
závěrečnou kontrolu 
vašeho článku či kampaně 
a nastavíme podmínky a 
pravidla soutěže na 
sociálních sítích. 


Vaše PPC kampaně 
pomůžeme nastavit tak, 
aby nedocházelo k 
porušení práv k ochranné 
známce či jiného práva 
duševního vlastnictví. 
Správně a účinně 
nastavíme ochranu pro vaši 
ochrannou známku, pokud 
vaše konkurence ve svých 
PPC kampaních zasahuje 
do vašich práv.


Reklama na 
sociálních 

sítích 


PPC 
kampaně



Čím dřív registrujete, tím líp. Je to právě 
ochranná známka, která vás odliší od 
ostatních konkurentů na trhu. Ochranná 
známka může být velmi účinný nástroj, 
který chrání vaši značku, logo, slogan 
proti zásahům konkurence třeba např. v 
PPC kampaních. Ochranná známka může 
představovat jen slovo, slovní spojení, 
slogan, logo nebo pro brand jeho 
charakteristické zobrazení, podle kterého 
vás poznají třetí osoby na trhu jako tvůrce, 
výrobce, producenta určitého produktu, 
služby apod. 


A pokud jste se dostali až sem, víte, že kromě 
ČOI, ÚOOÚ nebo SZPI, také může přijít 
kontrola z inspekce práce. Nezaměří se jen na 
kontrolu dokumentace, BOZP, zda máte se 
zaměstnancem uzavřenou dohodu o home 
office. Ale bude je také zajímat, zda některý 
konzultant nebo obchodní zástupce ve vaší 
kanceláři (spolupracující na IČO) není fakticky 
zaměstnancem.


Nechte si tyto dokumenty zpracovat právníkem a vyhněte 
se tak případným pokutám. Rádi Vám s nastavením 

procesů, tak aby byly v souladu s platnou legislativou, 
pomůžeme u nás v Advokátní kanceláři Legitas, proto nás 

neváhejte kontaktovat. 



NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Ochranná 
známka



Zaměstnanci



Budeme nápomocní v 
rozhodování, zda se 
vyplatí registrovat 
národní nebo ochrannou 
známku v rámci EU. 
Zvolíme vhodné třídy a 
vyřešíme za vás registraci 
u příslušného úřadu.

Zajistíme správné nastavení  
zaměstnaneckých a 
dodavatelských vztahů, aby 
riziko v případě kontroly 
bylo minimální.



https://www.legitas.cz/
https://www.legitas.cz/
https://www.legitas.cz/kontakt/

