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Adresa 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

Tel.: 974 261 208 

Fax: 974 261 700 

Email: prevence@policievysocina.cz 

 

Úskalí nakupování na internetu 

  

Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky případů, kdy byli lidé 

podvedeni při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o 

zákazníky, kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem a zboží jim nebylo doručeno.  

 

Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob 

využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto 

nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny 

si v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede i k 

úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou až do domu. Musíte však zároveň 

zvážit i možná rizika spojenou s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na 

účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek ani 

peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, například velmi 

nízkou cenou v porovnání s běžnou cenou v obchodech. 

 

Jak bezpečně nakupovat po internetu? 

 

• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné 

informace  

• před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky 

• seznamte se s reklamačním řádem 

• od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží 

• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu 

• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce 

(objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.) 

• platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o 

důvěryhodného obchodníka 
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