
Obchodní podmínky 

obchodní společnosti 

EKOSTYREN s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 804, PSČ 72000 

IČO: 25850512, DIČ: CZ25850512 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21776 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.kancelar24h.cz 

  

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 
EKOSTYREN s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 804, PSČ 72000, identifikační 
číslo: 25850512, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 21776 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná 
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále 
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen 
„kupující“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Kupujícím může být rovněž 
spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky se 
použijí při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

1.2.    Tyto obchodní podmínky se použijí také v případech, kdy je kupní smlouva uzavírána 
jakýmkoliv jiným způsobem, pokud s nimi kupující vysloví souhlas. 

1.3.    Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na 
internetové adrese www.kancelar24h.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím 
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky 
dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek umístěných 
na výše uvedené adrese www.kancelar24h.cz a s tím související právní vztahy. 

1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní 
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít 
v českém jazyce. 

1.6.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 



1.7.    Prodávající se na základě smlouvy uzavřenou se Sdružením obrany spotřebitelů – 
Asociace, sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČ: 22832793, zavazuje dodržovat Kodex GOS, 
jehož plné znění je dostupné online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-
content/uploads/kodex_GOS.pdf. 

1.8.    V případě rozporu těchto obchodních podmínek a ustanovení Kodexu GOS, použijí se 
ustanovení Kodexu GOS. 

  

2.       Uživatelský účet 

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující 
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující 
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět 
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět 
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při 
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a 
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této 
povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti 
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, 
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

  

3.       Uzavření kupní smlouvy 

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2.    Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají 
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto 
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně 
sjednaných podmínek. 



3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené 
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
území České republiky. 

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní 
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického 
nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží a 

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 
„objednávka“). 

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat 
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce 
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však 
následující pracovní den, po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí 
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce 
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího. Tímto okamžikem je kupní smlouva mezi prodávajícím a 
kupujícím uzavřena. 

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku 
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady 
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.9.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to 
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči 
prodávajícímu. 

  

4.       Cena zboží a Platební podmínky 

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může 
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 



a)      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Při použití tohoto 
způsobu platby je kupující povinen nahradit prodávajícímu poplatek ve výši 29,- Kč bez DPH. 
Je-li kupní cena vyšší než 2 000,- Kč bez DPH, je tento druh platby zdarma; 

b)      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3553974001/5500, vedený 
u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího); 

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále 
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není 
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží 
předem. 

4.4.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě 
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od doručení faktury na elektronickou 
adresu kupujícího, přičemž faktura bude doručena ihned po uzavření kupní smlouvy (dále jen 
„platba na zálohovou fakturu“). Pokud s tím prodávající souhlasí, je kupní cena splatná do 
14 dnů od doručení faktury na elektronickou adresu kupujícího, přičemž faktura bude 
doručena ihned po uzavření kupní smlouvy (dále jen „platba na fakturu se lhůtou 
splatnosti“). 

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží 
společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu sdělen prodávajícím 
po uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní 
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6.    Pokud kupující zvolí platbu prostřednictvím zálohové faktury, bude zboží prodávajícím 
odesláno, jakmile bude kupní cena připsána na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 
občanského zákoníku se nepoužije. Daňový doklad – faktura – bude v tomto případě 
kupujícímu zaslána na jeho elektronickou adresu neprodleně po uhrazení zálohové faktury. 

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
kombinovat. 

4.8.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu daňový 
doklad – fakturu., který splňuje náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

  

5.       Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1.    Spotřebitel smí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží 
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od 
smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené 
a pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí plnění poskytnuté spotřebitelem 
spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně 



na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté 
spotřebitelem již při vrácení zboží. 

5.2.    Prodávající je oprávněn započítat si oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny 
náklady na opětovné zabalení zboží, pokud bude původní obal poškozen nebo zboží nebude 
zabaleno v původním obalu. Dále je prodávající oprávněn započítat si oproti pohledávce 
kupujícího na vrácení kupní ceny náklady na uvedení zboží do původního stavu nebo náhradu 
škody v případě, že zboží bude poškozeno nebo opotřebováno. 

5.3.    Spotřebitel však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze 
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, 
jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na 
dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich 
originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 

5.4.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 
5.1 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel 
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který naleznete zde: 
http://www.kancelar24h.cz/website/reklamacni-formular/. Odstoupení od kupní smlouvy 
může kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu 
elektronické pošty prodávajícího reklamace@kancelar24h.cz. 

5.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

5.6.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od 
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a 
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Čl. 5.2 
obchodních podmínek platí také v tomto případě. 

  

6.       Přeprava a dodání zboží 

6.1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na 
základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady 
spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V 
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí 
kupující zásilku od přepravce převzít. 



6.5.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

6.6.    Prodávající se zavazuje předat zboží, které má označené jako „Skladem" k přepravě 
nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V období zvýšeného 
prodeje, tj. např. Vánoční či Velikonoční svátky, se tato lhůta prodlužuje na 7 dnů. V případě, 
že prodejce nemá dané zboží skladem, předá jej k přepravě nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode 
dne uzavření kupní smlouvy. Nedodržení této lhůty vzniká spotřebiteli právo odstoupit od 
smlouvy . Prodávající průběžně informuje kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že 
zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat. 

  

7.       Záruka za jakost a práva z vadného plnění 

7.1.    Prodávající poskytuje na zakoupené zboží záruku za jakost v délce 2-10 let, přičemž 
konkrétní délka záruční doby je uvedena u každého zboží. Záruční doba počíná běžet dnem, 
kdy kupující převezme zboží. 

7.2.    Práva z vadného plnění a práva ze záruky uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese 
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, 
případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje 
okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující může využít 
reklamační formulář, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu. Prodávající je povinen 
potvrdit kupujícímu den uplatnění reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. 

7.3.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady 
upravuje reklamační řád prodávajícího. 

  

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2.    Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli vázán Kodexem GOS, jehož plné 
znění je dostupné online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-
content/uploads/kodex_GOS.pdf (viz čl. 1.7. obchodních podmínek). 

8.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor 
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká 
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 



8.5.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové 
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. 
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím 
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další 
součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 
8.6.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat 
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na 
provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v 
rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho 
určením. 
8.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v 
důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v 
rozporu s jejich určením.   

9.       Ochrana osobních údajů 

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, 
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a 
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace 
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující 
jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání 
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém 
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření 
kupní smlouvy. 

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně 
a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně 
ve svých osobních údajích. 

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem. 

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může: 



a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající 
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí 
věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

  

10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1.Kupující v rámci vytvoření uživatelského účtu souhlasí se zasíláním informací 
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu 
kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou 
adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat. 

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na 
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by 
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle 
předchozí věty kdykoliv odvolat. 

  

11.   Doručování 

11.1.Kupujícímu mohou být veškeré písemnosti doručeny na elektronickou adresu kupujícího. 

  

12. Zvláštní ustanovení týkající mimosoudního řešení sporů ze smluv uzavřených se 
spotřebiteli 

12.1. Ujednání uvedená v čl. 12.2 až 12.5 se použijí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel. 

12.2. Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo 
na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto 
sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel 
může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své 
právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast 
v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi. 

12.4. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu 
domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou. 

12.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené 
s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 



12.6. Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce. 

  

13.   Závěrečná ustanovení 

13.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak 
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

13.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 

13.4.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování EKOSTYREN s.r.o., U Řeky 804, 
720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika, adresa elektronické pošty info@kancelar24h.cz, 
telefon 800 100 030. 

  

V Ostravě dne 1.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

EKOSTYREN s.r.o. 
se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 804, PSČ 72000 

IČO: 25850512, DIČ: CZ25850512 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21776 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.kancelar24h.cz 

 
(dále jen kancelar24h.cz) 

 
(kupující-spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce 
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu) 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto 
služeb (*) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
Datum objednání (*) /datum obdržení  (*).................................................................................... 
 
Jméno a příjmení spotřebitele …………...................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
Adresa spotřebitele ………........................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
Podpis spotřebitele    .......................................... 
 
Datum ................................................................. 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 
 
(*) Nehodící se škrtněte. 
 

 

 

 

 



REKLAMAČNÍ ŘÁD 

společnosti  
EKOSTYREN s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky č.p. 804, PSČ 72000 
IČO: 25850512, DIČ: CZ25850512 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21776 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

www.kancelar24h.cz 
 

(dále jen kancelar24h.cz) 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného prostřednictvím 
internetového portálu, který je provozován na www.kancelar24h.cz mezi 
prodávajícím, tj. společností EKOSTYREN s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, U 
Řeky č.p. 804, PSČ 72000, IČO: 25850512, DIČ: CZ25850512, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21776, a kupujícími 
právnickými i fyzickými osobami.  

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením 
kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 
Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 
Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Čl. II 
Uplatnění reklamace 

1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci jakýmkoliv způsobem, avšak doporučujeme 
uplatnění reklamace písemně, a to postupem uvedeným v bodě č. 2 tohoto článku. 
V rámci uplatnění reklamace je spotřebitel povinen vytknout vadu zboží a zvolit 
nárok z odpovědnosti za vady. Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, 
kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je 
požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o 
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.  

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zasláním e-mailu s popisem vady na e-
mailovou adresu reklamace@kancelar24h.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést 
„REKLAMACE – FA (číslo)“. Jako přílohu e-mailu je třeba přiložit vyplněný 
formulář s názvem „Reklamační formulář“, který je k dispozici ke stažení na 
webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí reklamace e-mailem po 
zaslání a doručení všech uvedených náležitostí. 

3. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží 
bylo zakoupeno u Prodávajícího. Kupující je k tomuto prokázání povinen doložit 
originál prodejního dokladu (faktura, kupní smlouva).  

 
Čl. III 



Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění 
1. Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a 

provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a 
provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení 
jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí 
nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné 
věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

2. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání 
věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo 
kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů. 

3. Kupující či Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-
li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě. 

4. Kupující či Spotřebitel věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a 
přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. 

5.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b. na odstranění vady opravou věci 
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d. odstoupit od smlouvy. 

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez 
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit 
bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže 
jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li 
kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady 
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující 
své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění 
vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z 
kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo 
odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci 
nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. 
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může 
kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

8. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně 
dodanou. 

9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 
10. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné 

prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu prodávající právo z vadného plnění 
přiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez 
zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději 
však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce 
prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. 

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho 
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud 
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

12. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout 
uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu 



 
 
 
 

Čl. IV 
Zvláštní úprava práv z vadného plnění 

1. Tento oddíl upravuje práva z vadného plnění, v případě, že kupujícím je Spotřebitel a 
Kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti (dále jen 
„Kupující – nepodnikatel“). 

2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli a Kupujícímu - nepodnikateli, jak za vady, které má 
zboží při převzetí, tak za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců (dále jen 
„záruční doba“) od převzetí. Stejně tak odpovídá za to, že věc má vlastnosti 
Spotřebitelem či Kupujícím-nepodnikatelem vymíněné. 

3. Požádá-li o to Spotřebitel, či Kupující-nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v 
písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě 
vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém 
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, 
vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a 
dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V 
potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-nepodnikatele, která 
se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu 
platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit 
dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje 

4. Kupující-nepodnikatel či Spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží: 
a. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou 

věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo 
d. vyplývá-li to z povahy věci. 

5. Záruční dobu lze zkrátit na polovinu zákonné doby při koupi již použitého 
spotřebního zboží. 

6. Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném článku III. tohoto reklamačního 
řádu, může Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez 
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká 
pouze součásti věci, může Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel požadovat jen 
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však 
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného 
odkladu, má Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady. 

7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel či Kupující-
nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro 
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má 
Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit. 

8. Neodstoupí-li Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li 
právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, 
může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel má právo na 
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, 
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná 
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné 
obtíže. 



9. Právo z vadného plnění Spotřebiteli či Kupujícímu-nepodnikateli nenáleží, pokud 
Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, 
anebo pokud Kupující-nepodnikatel vadu sám způsobil. 

 
 

Čl. V 
Podmínky a vyřízení reklamace 

1. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Kupující při 
převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Kupující na místě s přepravcem 
písemný zápis o reklamaci zboží.  

2. Reklamace uplatněné Spotřebitelem jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající se 
Spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost 
písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. 

3. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které 
nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě 
provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku 
jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.    

 
 


