
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

 

Adresát: ___________________________________________________________________________ 

 

Adresa: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Oznamuji, že �mto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

Číslo objednávky nebo číslo faktury:  ______________________________________________ 

 

Datum objednání zboží:    ______________________________________________ 

 

Datum obdržení (převze�) zboží:   ______________________________________________ 

 

Jméno a příjmení kupujícího:   ______________________________________________ 

 

Adresa kupujícího: 

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní částky: ______________________________________________ 

 

Podpis:      ______________________________________________ 

 

Datum:      ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VÝŇATEK ZE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍ PODMÍNEK 

 
HPI – CZ spol. s r.o. 
IČ: 632 19 611 
DIČ: CZ63219611 
se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM  

5.1. Kupující - spotřebitel, má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní 
smlouvy bez udání důvodu do čtrnác� (14) dnů od převze� zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí 
prostředků komunikace na dálku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání 
několika čás�, běží tato lhůta ode dne převze� poslední dodávky zboží. K zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li 
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě kupujícím-spotřebitelem odesláno. Rozhodne-li se spotřebitel využít 
tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu na adresu prodávajícího Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 
500 06.  
5.2. Spotřebitel je povinen vrá�t prodávajícímu dodané zboží do čtrnác� (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese 
veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu 
obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez 
známek opotřebení a je-li to možné, v původním obalu. 
5.3. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno 
pro� znehodnocení. V zájmu zkvalitňování služeb si prodávající dovoluje požádat o uvedení důvodu vrácení. Prodávající 
upozorňuje, že tato informace není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení od kupní smlouvy a 
slouží pouze pro zkvalitnění služeb prodávajícího. 
5.4. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrá�t spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na 
dodání zboží, které od spotřebitele přijal, a to nejpozději do čtrnác� (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, 
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrá�t spotřebiteli přijaté peněžní 
prostředky jiným způsobem pouze, pokud s �m spotřebitel bude souhlasit a pokud �m spotřebiteli nevzniknou další náklady. 
Prodávající není povinen vrá�t přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrá� nebo prokáže, že zboží 
prodávajícímu odeslal. 
5.5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s �mto zbožím jiným způsobem, než je 
nutné s ohledem na jeho povahou a vlastnos� a než je nutné k obeznámení se se zbožím. V takovém případě má prodávající vůči 
spotřebiteli nárok na náhradu způsobené škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 
započíst pro� nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Výši této škody je však prodávající povinen prokázat. 
5.6. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy: 
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynu�m lhůty pro odstoupení od 
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 
(netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převze� 
zboží), 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může 
dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i 
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrá�t, 
e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
g) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 
hl) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem 
spotřebitele před uplynu�m lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v 
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.  

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – PODNIKATELEM 

 6.1. Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem. 

  


