
Pomůžeme vám vyhnout 
se sporům a žádostem o chargeback

Občas se stane, že se vyskytne problém s objednávkou. Proto jsme pro vás připravili tohoto 

praktického průvodce, který vám pomůže předcházet sporům a žádostem o chargeback.



Problémy obvykle spadají do jedné 
ze tří kategorií:

Možné důsledky pro vás:

• Zboží nebylo doručeno
Kupující zaplatí za zboží, ale nedostane ho.

• Zboží výrazně neodpovídá popisu
Kupující dostane zboží, které výrazně neodpovídá popisu  

uvedenému prodejcem při zadání objednávky.

• Transakce byla neoprávněná
Nákup proběhl bez souhlasu majitele účtu.

Podvod

SporStížnost

Chargeback

Ve vzácných případech mohou tyto 
problémy znamenat, že došlo k podvodu. 
Náš průvodce zaměřený na předcházení 
podvodným objednávkám obsahuje 
mnoho praktických tipů, jak takové 
podvody rozpoznat a jak jim předcházet.

Pokud zákazník zaplatil za zboží, ale neobdržel 
ho, nebo dostal zboží, které výrazně neodpovídá 
popisu, může zahájit spor v centru řešení 
problémů. Většina těchto problémů bývá 
způsobena pouhým nedorozuměním nebo lidskou 
chybou.

Pokud se spor nepodaří vyřešit, 
může ho kterákoli ze stran do 20 dnů 
postoupit jako stížnost. V této fázi se 
do záležitosti přímo zapojí společnost 
PayPal a rozhodne na základě 
poskytnutých informací.

Kupující mohou požádat vydavatele své 
kreditní karty, aby jim vrátil peníze. Jedná 
se o takzvaný chargeback. V tomto případě 
kupující požádá svou banku o vrácení peněz, 
přičemž tato komunikace jde mimo prodejce.

Naše tipy, jak se vyhnout sporům 
a žádostem o chargeback

Uvádějte kontaktní údaje 
Pokud s vámi bude kupující moci celou záležitost 

probrat, je nižší pravděpodobnost, že zahájí spor nebo 
požádá o chargeback. Uvádějte e-mailovou adresu nebo 
telefonní číslo, a pokud prodáváte dražší zboží, můžete 

zákazníkům také předem zavolat.

Reagujte rychle 

Nikdo nemá rád čekání. Na všechny 
věcné otázky kupujících reagujte rychle a 

profesionálně.
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Navrhněte řešení sporu 
Pokud vám zákazník oznámí, že se chystá 

požádat vydavatele své karty o chargeback, 
poproste ho, aby místo toho otevřel spor v 
centru řešení problémů PayPal. Budete tak 

mít možnost problém společně vyřešit.
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Určete jasné zásady vrácení
Ujistěte se, že jsou vaše podmínky vrácení 

zboží a vrácení peněz snadno přístupné a jasně 
formulované.
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Díky těmto tipům se můžete vyhnout 
sporům a minimalizovat ztráty:

Zboží nebylo doručeno1

Uvádějte realistické datum dodání Pojistěte zásilku

Zvolte přepravu s možností 
sledování zásilky online

Uvedením realistického data dodání můžete předejít 
tomu, že zákazníci předčasně požádají o chargeback 
nebo zahájí spor.

Při přepravě mohou nastat různé problémy. Pokud posíláte křehké 
nebo drahé zboží, je důležité zásilku pojistit.

Pojištění zásilky slouží ke dvěma účelům:

• Zásilka je pojištěna pro případ ztráty nebo poškození.

•  Jsou k dispozici informace o sledování a dodání zásilky. Zákazník 
tak může vidět, že je objednávka na cestě, a vy víte, kdy byla zásilka 
doručena.

Pokud se při přepravě vyskytne problém, můžete u přepravní 
společnosti nahlásit pojistnou událost. Nárok můžete uplatnit vy, 
váš zákazník nebo vaše přepravní společnost. Podrobné pokyny k 
uplatnění nároku vám sdělí příslušná přepravní společnost.

Standardní doklady o odeslání obsahují pouze 
informaci o tom, že zásilka byla odeslána. Proto 
doporučujeme využívat přepravní službu, která 
umožňuje sledování zásilky online. To se může 
hodit, až budete potřebovat potvrdit, že zboží bylo 
skutečně doručeno.

Pokud celková výše objednávky přesáhne 16 000 Kč, 
doporučujeme vám, abyste si připlatili za potvrzení 
o doručení s podpisem. Vzhledem k hodnotě 
objednávky se jedná jen o malý výdaj a budete mít 
jistotu, že zákazník svou objednávku dostane.



Seznamte se s výjimkami 
z pojištění

Buďte opatrní při využívání modelu 
dropshipping

Objednávky s vysokým rizikem 
neodesílejte hned

Využívejte vlastní přepravní společnost

Vracejte peníze rychle a dejte zákazníkům 
vědět, když zboží nemáte na skladě

Odpovědnost za ztrátu nebo poškození může být 
omezena v závislosti na typu balíčku, jeho udané 
ceně nebo přepravní společnosti. U své přepravní 
společnosti se můžete ujistit, zda máte odpovídající 
pojistné krytí.

Za dodání objednávek zákazníkovi jste odpovědní 
vy, a proto si vyberte dodavatele využívajícího 
model dropshipping s dobrou pověstí, abyste 
snížili riziko ztrát. Dávejte si pozor na dodavatele 
využívající model dropshipping z rizikových 
zemí. Pokud jste dodavatel využívající model 
dropshipping, prověřujte spolehlivost všech svých 
dodavatelů. Prověření by se mělo vztahovat i 
na správu skladových zásob a záruky produktů. 
Budete tak moci zajistit, že budou všechny položky 
na skladě a že dodáte zboží vysoké kvality.

S možností dodání do druhého dne buďte opatrní. 
O dodání do druhého dne často žádají podvodníci, 
aby mohli drahé zboží co nejrychleji prodat dál. 
U objednávek drahého a žádaného zboží proto 
doporučujeme prodloužit dobu dodání o 24 až 48 
hodin (zejména při odesílání do zahraničí).

Při zasílání objednávek nepoužívejte přepravní společnost 
svého zákazníka. Podvodníci zásilky po odeslání často 
přesměrují na jiné adresy, čímž přestane platit ochrana 
prodejce.

Když zboží není na skladě, aktualizujte informace 
o jeho dostupnosti. Uveďte odhadované datum 
naskladnění, případně zákazníky na svých 
stránkách srozumitelně informujte o tom, že 
objednání nedostupného zboží prakticky znamená 
předobjednávku.



Přidávejte obrázky a uvádějte  
podrobné popisy

Uvádějte přesné informace

Na všechny otázky odpovídejte 
jasně a rychle

Na fakturách jasně uvádějte 
název vaší firmy

Kontaktujte zákazníky před 
odesláním zboží

Zboží výrazně 
neodpovídá popisu

Transakce byla neoprávněná2 3

Jasně a přesně popište všechny funkční vady i kosmetické 
poškození zboží.

Pokud jste si vědomi jakéhokoli problému, který by mohl mít dopad na 
zákazníky, informujte je o něm. Jestliže například víte, že dodání bude 
opožděno kvůli nepříznivému počasí, uveďte tuto informaci. Zákazníci 
tak najdou odpovědi na své otázky, aniž by museli zahájit spor.

Pokud se na vás kupující obrátí s problémem, reagujte ochotně a 
pozitivně. Malý problém tak nepřeroste ve velký.

Vyfoťte produkty z několika úhlů. Přesně a podrobně 
je popište, aby zákazníci věděli, co mohou očekávat.

Díky jasně uvedenému názvu firmy 
zákazníci platbu snadno identifikují.

Kontaktujte zákazníky a ověřte si 
jejich dodací údaje.
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