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Nevěstin průvodce nákupem na Aliexpressu 

 

Chceš ušetřit nějakou tu kačku při zařizování svatby a chystáš se na nákup na Ali, ale ještě 

s ním nemáš žádnou zkušenost? Tento návod tě provede celým procesem nákupu od 

registrace až po potvrzení objednávky.  

1. Registrace 

2. Překlad stránek do češtiny 

3. Vyhledávání produktů 

4. Řazení položek 

5. Detail nabídky, Feedback 

6. Vložení do košíku a dokončení objednávky 

7. Potvrzení doručení a recenze 

8. Doprava a poplatky 

9. Je to bezpečné? 

10. Slovníček 

 

První krok – registrace 
 

• Do vyhledávače si zadej adresu www.aliexpress.com nebo můžeš využít odkaz na 

konci návodu.  

• Na hlavní stránce vpravo nahoře nebo v uvítacím okně klikni na „Join“. 

• Objeví se registrační okno. V rychlé registraci stačí zadat přihlašovací údaje  

E-MAIL a HESLO a vytvoříš si svůj účet (podrobnosti jako jméno apod. se pak 

nastavují v administraci účtu). V druhé variantě registračního formuláře už zadáváš i 

jméno a příjmení.  

Můžeš se taky přihlásit přes svůj účet na Facebooku, Twitteru nebo Google.  

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
http://bit.ly/nakupaliexpress
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• Po zřízení účtu už jsi v něm přihlášená a můžeš se pustit do nákupu.  

 

Přepnutí stránek do češtiny 
 

Neumíš anglicky? Nevadí, stránky jde přepnout do češtiny za pomocí Google Translatoru. 

Není to úplně tip ťop překlad, ale pro základní orientaci to postačí. Vyhledávání produktů 

bohužel funguje jen v angličtině. Na konci návodu najdeš několik anglických výrazů a co pod 

nimi najdeš.  

• Vpravo nahoře klikni na „Language“ a vyber si jazyk Čeština. Stránky se překlopí  

do češtiny (viz obrázky).  

Zadej e-mail, kterým se budeš přihlašovat 

Jméno a příjmení 

Přihlašovací heslo 

Opět zadat přihlašovací heslo pro potvrzení 

Opiš kontrolní kód 

Potvrď vytvoření účtu 

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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Vyhledávání produktů na svatbu 
 

Cesty, jak se dobrat k svatebním dekoracím, šatům a dalším nezbytnostem, jsou dvě. Můžeš 

se proklikat přes „KATEGORIE“ anebo použít rychlejší „VYHLEDÁVÁNÍ“. 

Vyhledávání zboží přes kategorie 

• V levém sloupci stránky vidíš jednotlivé kategorie produktů. 

• Svatební dekorace najdeš pod kategorii HOME & GARDEN – FESTIVE & PARTY 

SUPPLIES – WEDDING DECORATIONS. Pak už si jen stačí vybrat podkategorii, 

která tě zajímá. Toto vyhledávání je přesnější, ale zdlouhavější. 

 

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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• Svatební šaty a doplňky jako boty, závoj, rukavičky najdeš v kategorii WOMAN 

CLOTHING – WEDDING & EVENTS – WEDDING DRESSES (svatební šaty) nebo 

WEDDING ACCESSORIES (doplňky pro nevěstu). 

 

Vyhledávání zboží přes lupu 

• Když víš, který produkt hledáš, je určitě rychlejší vyhledávání přes lupu v horní části 

stránky. Do okna vepiš anglický název hledaného produktu a vyskočí ti nabídka. 

Vlevo vidíš na obrázku různé kategorie, podle který můžeš dál upřesňovat svůj výběr 

včetně materiálu apod.  

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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Filtr produktů  
 

Našla jsi zboží, které jsi hledala, tak teď už jen vyfiltrovat ty nejlepší nabídky. 

• Nastavení filtru najdeš v liště nad seznamem produktů. Automaticky se produkty řadí 

podle Best Match, tedy shody s vyhledávaným slovem.  

• Namísto toho si nastav řazení podle Orders – počtu objednávek. V nabídce se jako 

první objeví zboží, které už někdo objednal a bude mít nějaké hodnocení. 

• Dalším atributem pro filtr je zaškrtnutí políčka Free Shipping, tedy doprava zdarma.  

• Přidat můžeš i atribut počtu hvězdiček v hodnocení produktu. 

 

Detail zboží a co sledovat 
 

Vyber si zboží, o které máš zájem. Jak už jsem psala výše, sleduj počet objednávek. Po 

kliknutí na zboží v katalogu se dostaneš na jeho detail. V našem příkladu je to organza.  

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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• V záhlaví produktu vidíš název obchodu, jak dlouho funguje a jeho hodnocení. 

Všechny toto položky se dají rozkliknout a dostaneš se na detail obchodu i s jeho 

další nabídkou zboží.  

 

 

K samotnému zboží. Kromě různých fotek tady najdeš: 

• Cenu za kus – důležité je sledovat, aby se zboží opravdu prodávalo po kusech a ne 

třeba po balících.  

• Výběr barevných variant, u jiného zboží může jít o jiný potisk, velikost apod. 

V tomto poli je třeba zatrhnout požadovanou variantu zboží. 

• Informace o dopravě – doprava zdarma do ČR. 

• Počet kusů, které chceš objednat. 

• Informace o celkové ceně – některé zboží se může v ceně lišit dle zvolené varianty.  

• Tlačítko Buy Now – pokud už nic jiného nesháníš, kliknutím na toto tlačítko dáš 

produkt do košíku a rovnou se dostaneš do košíku a k platbě. 

• Tlačítko Add to Cart – vložíš zboží do košíku, vyskočí ti výzva, zda chceš 

pokračovat v nákupu nebo přejít do košíku. 

• Add to Wish list – přidáš si zboží do svého „seznamu přání“, když ho ještě nechceš 

koupit, ale líbí se ti. Svůj „seznam přání“ najdeš nahoře vedle ikony nákupního košíku 

– ikona srdíčka.  

Dole najdeš lištu se záložkami: 

• Detaily produktu, kde najdeš podrobné informace o zboží. 

• Feedback – recenze produktu od těch, kteří si ho už koupili. Doporučuji číst před 

koupí čehokoliv. 

• Informace od platbě a dopravě – jak dlouho bude trvat dodání, jaký způsob dopravy 

prodejce má. 

• Záruky prodejce. 

 

Detail obchodu 

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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Detail produktu – první část 

Detail produktu – druhá část 
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Nákup 
 

Máš vybranou velikost, barvu, počet a tlačítkem Add to Cart vložené do nákupního košíku.  

• Když už máš v košíku vše, co jsi chtěla, přes ikonu Nákupního košíku – Cart 

v horní liště se dostaneš na svůj nákupní seznam, kde můžeš ještě položky 

upravovat – vymazat, upravit počet ks.  

• V dolní části seznamu vidíš celkovou cenu za všechno zboží v košíku. 

• Jestli jsi se svým obsahem košíku spokojená, pokračuj přes tlačítko Buy All (Koupit 

vše) pod celkovou cenou.  

 
 

 

• Na další stránce vyplníš svou doručovací adresu. 

• U produktu můžeš upravit způsob doručení, pokud je k dispozici (ale když je to 

zdarma, tak nechej tak) a přidat poznámku pro prodejce. 

• Poslední část je vyplnění platebních údajů z karty. Nezapomeň, že musíš mít na 

kartě povolené online platby. A pokud ti při všech platebních příkazech chodí 

potvrzovací sms s kódem, tak tady na ně nečekej.  

• Dole je celková částka, pole na kupóny se slevou, pokud nějaké máš (u nové 

registrace dává Ali slevový kupón) a pak stačí kliknout na Confirm & Pay (Potvrdit a 

zaplatit) a je nakoupeno. 

• Může se stát, že ti po objednávce příjde od prodejce zpráva (upozornění chodí na 

registrovaný e-mail), ať už s poděkováním, že jsi u něj nakoupil nebo i pro potvrzení 

doručovací adresy nebo upřesnění jiných detailů ke zboží.  

• Stav objednávky můžeš sledovat v položce My Orders, někdy je tam i trackovací 

číslo pošty, ale ne vždy je to přesné.  

Nákupní košík 

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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Vyplnění doručovací adresy 

Vyplnění údajů pro platbu 

Jméno a příjmení 

Země 

Adresa a číslo popisné 

Město 

Region 

PSČ 

Telefonní číslo na mobil 

Potvrzení adresy 

Nastavení adresy jako výchozí pro všechny další objednávky 

Číslo karty  

Datum expirace 

CV bezpečnostní kód na kartě 

Jméno a příjmení bez diakritiky 

Potvrzení 

Prostor na slevy 

Potvrzení nákupu a platba 
Ochrana zákazníka  

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
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Potvrzení doručení zboží a hodnocení  
 

Zboží ti dorazilo a teď je třeba potvrdit jeho doručení také ve svém profilu na Aliexpressu, 

aby došlo k jeho zaplacení. Peníze za zboží totiž u sebe drží Aliexpress a až po tomto 

potvrzení jej posílá prodejci. 

• Přihlas se do svého profilu. 

• V menu v horní liště u svého jména vyber My Orders. 

• Vyber produkt, který ti došel a klikni na Confirm Goods Received. 

• Jestli produkt dorazil jiný nebo vůbec, můžeš v detailu tzv. otevřít spor – Open 

dispute. 

• Na další stránce opět potvrdíš zakliknutím políček doručení zboží a znova klikneš 

na Confirm Goods Received.  

• Budeš vyzvána k hodnocení nákupu a produktu, jak jsi se vším byla spokojená. 

Zaklikej hvězdičky, můžeš nechat i slovní hodnocení (klidně i v češtině) a nahrát 

fotku produktu. Určitě se tomu nevyhýbej, pomůžeš tak ostatním nakupujícím. 

Hodnocení můžeš nechat i jako anonymní.  
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Doprava a poplatky 
 

Jak je možné, že je doprava z Číny zdarma? Jednoduše, čínská vláda dotuje export a hradí 

poštovné na zásilky do zahraničí. Většina zboží má tak dopravu zdarma.  

Protože se jedná o zásilky ze zahraničí, vztahují se na ně poplatky jako jsou clo a DPH, a to 

za těchto podmínek: 

• Zboží v hodnotě do 22 € (přibližně 570 Kč) je osvobozeno od DPH i CLA. 

• Za zboží v hodnotě od 22 € do 150 € (přibližně 3870 Kč) je nutné doplatit 21 % DPH. 

• Za zboží v hodnotě nad 150 € je nutné doplatit DPH i CLO. 

Detailní popis, jak vše probíhá najdeš na tomto odkaze.  

 

Je to bezpečné? 
 

Asi si říkáš, když je to tak levné ještě s dopravou zadarmo, že je to nějaké podezřelé. 

Nakupují tam miliony lidí, obchody přeprodávají zboží a opravdu se není čeho bát. Pořádně 

si pročítej reference a nakupuj u těch prodejců, kteří mají dobré hodnocení a vysoký 

počet objednávek.  

• Aliexpress zajišťuje garanci bezpečného nákupu, což znamená, že dokud 

nepotvrdíš doručení zboží po dobu ochranné garantované lhůty (35–75 dnů), 

peníze jsou na účtu Aliexpressu a až po potvrzení, že zboží dorazilo a je vše 

v pořádku, je pošle prodejci.  

• Peníze posílá i po uplynutí ochranné lhůty bez ohledu, jestli ti zboží došlo nebo ne, 

takže hlídat a případně napsat prodejci zprávu nebo můžeš ve správě objednávek 

(My Orders) otevřít spor (Open dispute). Otevřít spor můžeš taky v případě, že se ti 

nezdá kvalita nebo ti přišlo něco jiného, než jsi objednala. Sami prodejci však toto 

raději řeší přes zprávy, protože jakýkoliv otevřený spor jim snižuje hodnocení. Můžete 

se tak dohodnout na vrácení peněz nebo zaslání nového zboží.  

• Můžete vrátit zboží do 15 dnů od potvrzení doručení zboží i bez udání důvodu. Ale 

pozor, v tomto případě jdou náklady na poštovné z tvé kapsy, což se u nákupu 

zboží za pár peněz opravdu nevyplatí. 

• Jestli se bojíš padělku a zjistíš, že ti přišel padělek, máš možnost toto nahlásit a 

můžeš dostat až trojnásobek ceny zboží zpět.  

 

 

  

TIP: Chceš za své nákupy nejen na Aliexpressu 

získat nějakou tu korunu zpátky?  

Zaregistruj se na cashback portál Plná peněženka. 

http://www.svatebni-silenstvi.cz/
https://aliexpress.plnapenezenka.cz/vse-o-aliexpress/clo-a-dph-2/
https://www.plnapenezenka.cz/penize-zpet/45420/
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Slovníček nevěsty pro vyhledávání zboží  

na Aliexpressu 

 

DEKORACE 

• wedding place card – jmenovky na stůl  

• wedding table decoration – ozdoby na stůl 

• rose petals – umělé okvětní lístky růží 

• wedding cake topper – zápichy do dortu 

• wedding led light – LED světelné řetězy 

• paper pompom – pom pomy 

• organza – role organzy 

 

PRO NEVĚSTU 

• wedding veil – závoj 

• wedding dress – šaty 

• wedding hair accesories – ozdoby do vlasů 

• hair band flower crown – květinový věneček, čelenka do vlasů 

• wedding ballons – balonky 

• bridal bouquet – umělé květiny pro nevěstu 

• petticoats – spodničky 

• bridal umbrellas – deštníky pro nevěstu 

• hen party – propriety na rozlučku se svobodou (dekorace, hry, šerpy) 

• bridal bathrobe – župany s nápisem  

• high heel protection – ochrana na podpatky 

 

PRO ŽENICHA 

• man bow – pánské motýlky 

• man tie – kravata 

• men suspenders - kšandy 

• cuff links – manžetové knoflíčky 

DIY 

• jute burlap – výrobky z juty (mašle, stuhy, klubka, apod.) 

• wedding diy decoration – všemožné dekorace na svatbu  

• lace ribbon – krajkové stuhy 

• wood DIY crafts – dřevěné dekorace 

• wedding invitations card – pozvánky na svatbu 

• wedding envelope – obálky na svatební oznámení 

• wedding stickers – nálepky 

• chalkboard – tabulová tapeta a cedulky 
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OSTATNÍ 

• ring pillow (box) – polštářky a krabičky na prstýnky 

• wedding gifts – dárky pro hosty 

• ballon light – led světýlka do balonků 

• photo booth props wedding – fotorekvizity do fotokoutku 

• guest book – knihy hostů a obrazy na otisky a vzkazy 

• photo pin – kolíčky na fotky 

• wedding flower basket – košíčky 

• rustic wedding – věci na rustikální svatbu 

• bubble bottles – obaly na bublifuk 

• wedding candy box – krabičky na výslužky nebo dárečky pro hosty 

• tulle skirt – tylová sukně 

• wedding seat cover – potah na židli 

 

 

Teď už víš jak na to, tak hurá na nákupy       

 

 

  ALIEXPRESS  
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