
Odstoupení od smlouvy 
Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před 
expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), 
má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od 
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno 
ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího, že 
odstupuje od smlouvy. Spotřebitel uvede: číslo objednávky, jméno, data nákupu a čísla účtu pro 
vrácení peněz.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový 
formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy Spáčil.doc poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří 
přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat  na 
centrálu provozovny prodávajícího: ELEKTRO Spáčil, Nádražní 173, 664 53 Újezd u Brna či na e-
mail reklamace@spacil.cz. 

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží 
vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob 
standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí 
jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím 
či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu 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. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost 
bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní 
od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě 
kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), 
musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 
Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na 
náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě 
povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou 
kupní cenu. 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené 
náklady spojené s vrácením zboží. 

Neposílejte zboží formou dobírky, doporučujeme Vám zboží pojistit a kvalitně zabezpečit proti 
poškození během přepravy, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během 
cesty. Poštovné při vrácení zboží platí kupující. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského 

zákoníku nemá zejména, v těchto případech: 



• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že 
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na 
vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však 
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných 
náhradních dílů, 

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů 
jej není možné vrátit, 

• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil 
jejich původní obal, 

• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím 
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před 
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného  „Na dotaz“ v případě, že 
zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a 
zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této 
situaci informuje e-mailem nebo telefonicky. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou 
zákazníkovi peníze vráceny na účet. 

Upozornění:Bude-li zboží uhrazeno prostřednictvím splátkového prodeje vráceno prodejci na základě 
$53 OZ, zákazník má nadále povinost, zejména platební, vyplývající z uzavření smlouvy se splátkovou 
společností. 

  

Storno objednávky ze strany prodávajícího 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již 
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že 
tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším 
postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka 
převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. 
zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká 
obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení 
těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. 

 



Odpovědnost za vady zboží 
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na 
obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, 
že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva 
plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

Spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí . Pokud je při převzetí 
patrné  poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou 
slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození 
výrobku již není možné uznat. 

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům 
plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se 
bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. 

Záruční práva 
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v 
záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě 
určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo 
jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani 
reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou 
(záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah 
prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má: 

• Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na 
výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li 
takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

• Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného 
zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

• Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému 
užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

• Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z 
kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není 
stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. 

Rozpor s kupní smlouvou 
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala 
již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při 
převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo 
na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní 
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup 
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, 



pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou 
sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, 
se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se 
neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy 
a to: 

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím 
opravy 

• přiměřeným snížením kupní ceny 

• náhradním dodáním zboží 

• odstoupením od smlouvy 
Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní 
dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat 
přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.  
Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v 
záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro 
kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení 
záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Spáčil Elektro 
s.r.o, jako prodávající. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné 
příloze u záručního listu, případně ho sdělíme na  reklamace@spacil.cz. Pokud budete mít dotaz 
ohledně vaší reklamace, obraťte se také na telefon 775 862 229 nebo na náš 
email: reklamace@spacil.cz. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu 
poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých 
nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, 
které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou 
bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití. 

Ochrana osobních dat 
Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté 
informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující 
souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré 
údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a 
neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje 
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. 
Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb 
kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V 
takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. 
Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke 
zdárnému vyřízení objednávky. 

E-mailová adresa zákazníka je předána pomocí skryptu provozovateli Heureka.cz za účelem 
vygenerování dotazníku ke službě Ověřeno zákazníky. V případě, že zákazník nakupující v e-shopu 
nesouhlasí s poskytnutím e-mailové adresy pro tento skrypt může se z tohoto skryptu odhlásit. 



Informace o službě Ověřeno zákazníky jsou k dispozici na 
http://sluzby.heureka.cz/napoveda/obchodni-podminky-pro-sluzbu-overeno-zakazniky/.  

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat 
písemně (e-mailem) nebo telefonicky. 

Platební podmínky 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v 
okamžiku potvrzení objednávky (na e-mail kupujícího) platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. 
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně 
kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud 
je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje 
kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické 
objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

  

Příspěvek na historické elektrozařízení 
V srpnu 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Z novely vyplývají 
povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také 
konečných spotřebitelů. O co vlastně jde? Novela zákona o odpadech se týká elektrických a 
elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich 
opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo 
špatným ukládáním takového odpadu. 

Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do 
kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, 
financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech 
k novému zboží. 

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného 
zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy 
objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k 
úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení. 

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, 
které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 
elektrozařízení a elektroodpadu: 

• Elektrowin ( - domácí elektrospotřebiče) 
• ASEKOL (elektronika, IT) 
• REMA (elektronika, IT technika) 
• EKOLAMP (osvětlovací technika) 
• ECOBAT (baterie) 

 



Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a 
zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí 
vhodným způsobem na internetových stránkách www.spacil.cz nejméně měsíc před účinností nových 
obchodních podmínek. 

Obchod provozuje 
Josef Spáčil "ELEKTRO" 
Nádražní 173  
664 53 Újezd u Brna 

IČO:13378473 
DIČ:CZ5507142476 

Bankovní spojení 
č.účtu: 9017000227/0100 Komerční Banka 

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně v oddílu A, vložce číslo 16808. 

Provozní doba 
V tuto dobu se s námi můžete telefonicky spojit (Vaše všeobecné dotazy, informace o objednávkách a 
příjem objednávek). 

Po-Pá 8:00 - 17:30 

 


