
Jak na expanzi e-shopu

checklist


I přes to, že je v rámci EU právní úprava ochrany 
spotřebitele ve velké míře sjednocená, můžete se 
v jednotlivých státech setkat i s výjimkami. 

Vyskytují se například v oblasti reklamací, 
možných jazyků pro uzavření smlouvy, nebo i v 
údajích, které je nutné spotřebitelům pro jejich 
ochranu poskytnout.

Je nutné si proto ověřit, zda uvádíte veškeré 
údaje tak, abyste byli chráněni v případě kontrol 
nebo sporů se spotřebitelem.


Poučit o právech na ochranu osobních údajů kde 
jsou osobní údaje získávány (např. objednávka, 
přihlášení se k newsletteru). Vytvořte si pro tyto 
účely jednotný dokument -  Zásady zpracování 
osobních údajů.

Srozumitelně popište, jakým způsobem s 
osobními údaji nakládáte ve vaše e-shopu.

Správné zpracování osobních údajů a důsledné 
poučení o právech osob, o jejichž data jde, je v 
každém státě EU kontrolováno jednotlivými 
úřady, které mohou v případě nesplnění 
předepsaných povinností ukládat vysoké pokuty.


NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Obchodní 
podmínky


Pomůže vytvořit obchodní 
podmínky, které budou v 
souladu s právem Evropské 
unie. Nastavíme je tak, aby 
vyhovovaly vašemu produktu 
a pomohly vyhnout se 
pokutám a možným sporům. 

Začněte tím, že sladíte OP pro 
domácí e-shop. Až potom 
překládejte.


Vytvoříme pro vás na míru 
dokument, kde shrneme 
všechny nezbytné informace 
o zpracování osobních údajů 
ve vašem e-shopu, a 
pomůžeme vám zorientovat 
se v tom, jak správně 
zpracovávat osobní údaje pro 
daný účel. Třeba proto, abyste 
mohli dělat e-mailing legálně. 

Zásady 
zpracování 
osobních 

údajů


Provedeme vás změnami, 
které nová úprava přinese, a 
pomůžeme vám zorientovat 
se ve vašich daňových 
povinnostech.

Od 1. července 2021 se zjednoduší systém 
odvodu DPH pro B2C objednávky. Nově se 
nebudete muset registrovat k DPH ve všech 
jednotlivých státech EU, do kterých budete 
zasílat zboží. Bude možné se v rámci tzv. One 
stop shopů registrovat pouze u českého 
správce daně, a díky tomu i podávat pouze 
jedno daňové přiznání k DPH.

Daně

Soubory 
cookies


Cookies jsou osobní údaje. Můžeme se o tom přít 
a nesouhlasit, ale takto na ně pohlíží úřady a 
soudy. Varianta opt-out (pouhé poučení  o 
cookies a způsobu jejich vypnutí), která funguje v 
ČR je v západní Evropě dávno out. 

Doporučujeme si před expanzí rozmyslet, do  
kterých států plánujete vstup a případně se podle 
toho zařídit


Pomůžeme vybrat nástroj ke 
správě cookie consent pro váš 
web/e-shop. Také pomůžeme 
s textací a tříděním cookies, 
pokud si nástroj pro správu 
cookies vyvíjíte sami. Mimo 
ČR si zpravidla s prostým 
poučením uživatele a opt-out 
režimem nepostačíte.



Pokud objem vašeho podnikání roste, je na místě 
zvážení vytvoření struktury.

Podnikání prostřednictvím společnosti a 
následné vytvoření struktury má mnohé výhody, 
ať už diverzifikování rizika, nebo právě i možnost 
expanze podnikání do zahraničí.


Prodáváte produkty, u kterých je nutné získat 
speciální povolení pro jejich obchodování? Nebo 
vyrábíte a nově uvádíte na trh zboží, které je 
nutné registrovat?

Odpovědi na obě tyto otázky je nutné zjistit, aby 
prodej vašich produktů při expanzi probíhal 
hladce.

NA CO SE ZAMĚŘIT PROČ TO NEPODCENIT JAK MI POMŮŽE 
LEGITAS


Pomůžeme vám zvážit 
nejvhodnější korporátní 
strukturu s ohledem na její 
výhodnost, daňové a jiné 
právní povinnosti. Provedeme 
vás i založením společnosti v 
zahraničí.


Pomůžeme vám zkontrolovat 
dostupnost domén. A pokud 
máte pocit, že se budete chtít 
prát se spekulanty, můžeme 
probrat možnosti 
doménových sporů.

Provedeme vás procesem 
získání povolení a pomůžeme 
vám s potřebnými 
registracemi.

Před expanzí je nutné zkontrolovat dostupnost 
domén v zahraničí. Může se vám totiž stát, že ve 
státě, kam se chystáte rozšířit své podnikání. 

Někdy se může stát, že vaše doména je obsazená. 
Na stránce neprobíhá žádný obchod nebe 
relevantní podnikatelská činnost. Máte co dělat 
se spekulantem s doménou.

Korporátní 
struktura






Povinné 
registrace

Domény

Ochranná 
známka



Před expanzí také nutné zkontrolovat dostupnost 
ochranných známek. Ochranná známka může 
chránit váš název (doménu), logo nebo i slogan. 
Pomůže vám zajistit ochranu proti zásahům 
konkurence nejen v PPC kampaních, ale i v 
mnoha dalších situacích.

V případě působení na více trzích doporučujeme 
ochrannou známku EU. Ochranu je také možné 
zajistit na mezinárodní úrovni prostřednictvím 
registrace u organizace WIPO.


Pomůžeme vám s registrací 
ochranné známky. Zvolíme 
vhodné třídy a vyřešíme za 
vás registraci u příslušného 
úřadu.

Radíme nejprve si udělat pořádek v domácí verzi vašeho e-shopu 
a následně překládat či řešit specifika dalších zemí. Pokud hledáte 
partnera, který vám pomůže s právním nastavením e-shopu jste 

na správné adrese. V Legitas advokátní kanceláři vám budeme při 
expanzi krýt záda.




