
Odstoupení od kupní smlouvy 

 1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i 
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo 
upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zvukové nebo obrazové 
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal nebo o dodávce novin, 
periodik nebo časopisů. 

2.  Nejedná-li se o případ uvedený v odst.5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, 
má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy 
odstoupit, a to do čtrnácti dnů od řádného převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu Prodávajícího,či na 
Kontaktní email Prodávajícího. 

3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní 
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno(jinak než na dobírku, kterou 
Prodávající nepřebírá)do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. 
Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v 
původním obalu. 

4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále 
písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na 
účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak).Vyjádření rovněž musí obsahovat 
kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. 

5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající 
oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není 
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na 
základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) 
stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) 
přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky 
poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu 
nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou 
žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté 
peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží 
Prodávajícímu odeslal. 

7.  Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí 
Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému 
způsobu dodání zboží. 

8.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či 
částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím 
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 
Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. 



9.  Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození 
či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu 
nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží. 

10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy 
Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou 
poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené 
s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny. 

11.  Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 
V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro 
tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud 
Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí). 

12.  Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací 
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva 
účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. 
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