
 
 

Obchodní podmínky a obecná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu: 

www.eshop.hilarion.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a 
kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím 
a kupujícím. 

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo 
sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou 
spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na 
spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“). 

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

4. 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. 

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

 

Definice 
1. Prodávající je obchodní společnosti Hilarion s.r.o., se sídlem Thámova 181/20, 186 00 

Praha 86 – Karlín, Česko, identifikační číslo: 056 63 121, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 28. 12. 2016 , spis. zn. C 268601. 
Telefon: +420604779840, e-mail: eshop@hilarion.cz. Uvedená adresa sídla 
prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování. 

2. Obchodem se rozumí internetová nebo kamenná provozovna společnosti Hilarion 
s.r.o., přičemž hlavně se hovoří o internetovém obchodu: www.eshop.hilarion.cz 

3. Kupující je zákazník obchodu z bodu 2., Definice, Obchodní podmínky. 
4. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti 

nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 
podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

5. Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní 
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

 
 

Uživatelský účet 

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“). V případě, že to 
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též 
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

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. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

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

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. 

Uzavření kupní smlouvy 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech 
souvisejících poplatků. 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. 

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. 

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



 
 

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

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

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

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 „Kliknutím na 
tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.“ 

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným 
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob 
úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. 
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v 
objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na 
webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami 
seznámil. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí 
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v 
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

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). 

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 

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. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající 
splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s 
uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v 
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické 
pošty. 

 
 

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. 

Kupní smlouva 

1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je 
uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní 
smlouvy formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím 
v objednávce. Doručení objednávky kupujícího je neprodleně prodávajícím potvrzeno 
e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což 
však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní 
smlouva. 

2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 
podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní 
podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním 
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu 
by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v 
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá. Před 
podáním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, 
které do objednávky vložil. 

3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech: 

      a) Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím už není na 
skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro 
kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka 
automaticky zrušena. 

      b) Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že 
obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) 
nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se 
prodávající pokusí spojit se e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou 
situaci. 

      c) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila 
cena dodavatele zboží. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, kterou mu 
prodávající navrhne, je objednávka automaticky zrušena. 

      d) Kupující objednává více než 10 kusů jednoho výrobku – v případě, že má 
kupující zájem o více než 10 kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat 
prodávajícího emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje. 



 
 

4. V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující zaplatil již část nebo celou částku 
kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření 
kupní smlouvy. 

5. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní 
strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není 
povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní 
objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. 

6. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná. 
Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na 
svém účtu daného obchodu. Obecná ustanovení. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém 
jazyce. 

7. Objednané zboží bude zasíláno pouze a výlučně v rámci území České republiky. 
8. V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující – spotřebitel bez 

uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne 
převzetí zboží. Toto zákonné oprávnění však nelze chápat jako možnost bezplatného 
zapůjčení zboží. Kupující – spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od 
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě 
kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží 
poškozeno nebo zničeno), 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 spotřebiteli v takovém případě vrací 
jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu 
prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od 
smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na 
základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než 
nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebiteli náklady na 
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s 
vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen 
vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá 
nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

9. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu § 2161 Občanského 
zákoníku, má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není 
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, 
může kupující 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 kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující 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 kupující i právo od smlouvy 
odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové 

 
 

věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat 
přiměřenou slevu. Kupující 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. 

10. Spotřebitel – kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo 
upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným 
zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

11. Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu 
prodávajícího oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující 
údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od 
smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a 
příjmení spotřebitele, f) adresa spotřebitele, g) číslo svého bankovního účtu, na který 
mu bude vrácena kupní cena h) podpis spotřebitele a datum podpisu. Kupní cena 
bude vrácena spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to včetně 
nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného 
způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi 
nabízený). Poté zašle vrácené zboží na adresu Hilarion s.r.o., Thámova 181/20, 
18600 Praha 8 - Karlín, a to pojištěným balíkem. Pokud dodané zboží bylo ve shodě 
s kupní smlouvou, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu 
kupující. Zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní 
včetně veškerého příslušenství. Zákazník je povinen zboží při přepravě zabezpečit 
proti poškození (nejvhodnější je použití původního obalu). Současně vás prosíme o 
vrácení zejména původní visačky, čárového kódu a dalších dokladů vztahujících se ke 
zboží (jako např. záruční list, návody, kopie dokladu o koupi, apod.), bez kterých 
nejsme schopni zboží identifikovat a prodlužuje se doba zpracování nebo není možné 
zboží dát opět do prodeje. V případě, že bude hodnota zboží snížena v důsledku 
nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení, odpovídá za takové snížení 
hodnoty zboží zákazník a vrácená částka bude odpovídajícím způsobem snížena. V 
této souvislosti bychom chtěli upozornit, že ve lhůtě pro odstoupení není možné 
zboží běžným způsobem používat, ale pouze je vyzkoušet obdobným způsobem, jako 
by mohlo být vyzkoušeno v kamenném obchodě (tj. v případě oblečení to znamená 
vyzkoušet si, jak zboží zákazníkovi sedí a nikoliv je po dobu 14 dní běžně nosit, prát 
apod.). Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy 
musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové 
odstoupení od smlouvy neplatné. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí 
spotřebitel koupené zboží vrátit prodávajícímu. 

12. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech: 



 
 

       a) objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, 
nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné 
vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění 
pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. 

      b) dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží 
získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. 
Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat 
neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde 
k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Cena zboží a Platební podmínky 

1. Platbu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní 
smlouvy je možno realizovat více způsoby, buď poštovní dobírkou s využitím služeb 
České pošty nebo kurýrních služeb, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být 
převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo využitím platby platební 
kartou, nebo prostřednictvím platební brány, kterou nabízí prodávající. 

a. v hotovosti / kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Hilarion s.r.o., 
Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 - Karlín; 

b. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
c. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801127991/2010, vedený u 

banky Fio Banky (dále jen „účet prodávajícího“); 
d. bezhotovostně platební kartou on-line prostřednictvím Go Pay; 
e. V případě nákupu nad 15.000 Kč je potřeba objednávku uhradit předem, buď 

bankovním převodem nebo okamžitou platbou online. 
f. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (připravujeme). 

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. 

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží 
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je 
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na 
účet prodávajícího. 

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

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými 
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní 
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané 
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny 
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

6. Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně 
uvedena u každého výrobku na stránkách obchodu. U většiny výrobků probíhá 

 
 

odeslání následující pracovní den od uzavření kupní smlouvy. K této době je nutné 
ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy. Cena jednotlivých 
způsobů dopravy je uvedena na stránkách obchodu. 

7. Pokud probíhá slevová akce, která umožňuje kupujícím přihlášeným k jejich 
zákaznickému účtu provést jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo 
odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření 
vícenásobných účtů na stejnou osobu kupujícího za účelem neoprávněného získání 
slevy. 

Přeprava a dodání zboží 

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku 
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto 
způsobem dopravy. 

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

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. 

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

5. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení 
od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu/e-
mailem, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou 
kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich 
dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy 
učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve 
lhůtě pro odstoupení odesláno. 

6. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které 
nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

7. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím 
elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu 
kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové 
stránce prodávajícího. 

Reklamační řád 

1. Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a 
vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího – 
spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 



 
 

2. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho 
dílů) způsobené jejích obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. 
uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným užíváním, 
nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením. 

3. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře 
používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. 

4. Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a 
kupující prohlašuje, že mu způsob uvedení zboží do provozu je znám, neboť to plyne 
z povahy věci. 

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v 
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z 
vadného plnění dvanáct měsíců od převzetí. 

6. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na 
adresu info@hilarion.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a 
popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším 
postupu. 

7. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, 
vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a 
označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné 
mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má 
spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému 
doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace 
nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a 
současně ani prodávající 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 usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv 
spotřebitele). 

8. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned, ve složitých 
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená 
podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Po posouzení vyrozumí 
ve stejných lhůtách zákazníka emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace 
včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. 

9. Zboží je možné reklamovat v provozovně prodávajícího. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží 
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím 

elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na 
elektronickou adresu kupujícího. 

 
 

4. 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. 

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

 

Ochrana osobních údajů  

Podmínky zpracování osobních 
údajů 

Zavazujeme se, chránit vaše data 
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Hilarion s.r.o., se 
sídlem Thámova 181/20, 18600 Praha 8 - Karlín, IČ: 05663121, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 160111 (dále jen 
„Hilarion“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. 

Přečtěte si, prosím, Podmínky zpracování osobních údajů v Hilarion, abyste zjistili, 
jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů 
řídíme. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s 
aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k 
jejich změnám. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku 
navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu. 

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, 
které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech 
existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. 

Osobní údaj a subjekt údajů 

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je 
jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. 
Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná. 

Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního 
údaje. 



 
 

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

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. 

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. 

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů? 
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou 
zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR 
připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Správce osobních údajů 
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování 
osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo 
podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je 
MyMedia. 

Zpracovatel osobních údajů 
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce 
zpracovává pro správce osobní údaje. 

Doba zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle 
zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního 
titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme 

 
 

nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a 
že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného 
důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. 

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

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

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: 

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

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. 

 

Zasílání obchodních sdělení  
Kupující 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. 

 

 

Proč a jaké osobní údaje 
zpracováváme 

Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů. Některé Vaše osobní 
údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, 



 
 

nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však 
rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více. 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních 
údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. 

Doručení zboží a zákaznický servis 

 Oslovení 
 Jméno 
 Příjmení 
 Firma 
 IČ, DIČ 
 Poštovní adresa 
 E-mailová adresa 
 Telefonní číslo 
 Číslo bankovního účtu 
 Detail objednávky a historie objednávek 

V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů 
(objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů. 

Zobrazování reklamy 

 E-mailová adresa 
 IP adresa 
 Historie objednávek 
 Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, 

navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách) 
 Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky 
 Prohlížeč 

 Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu 
trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let. 

Zasílání emailů 

 Oslovení 
 Jméno 
 Příjmení 
 E-mailová adresa 
 IP adresa 
 Historie objednávek 

 
 

 Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na 
uvedené nabídky) 

 Informace o zobrazených produktech 
 Data o produktech zanechaných v košíků 

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu 
trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let. 

Výběrové řízení 

 Jméno 
 Příjmení 
 E-mailová adresa 
 Bydliště 
 Telefonní číslo 
 Jakékoli další informace, které uvedete v životopisu či průvodním dopisu 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však 
do 3 let od data Vaší reakce. 

Zvláštní kategorie a zpracování osobních údajů pro jiný 
účel 

 Pohlaví 
 Datum narození 
 Zhodnocení stavu pokožky a pohybového aparátu 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let, od poslední návštěvy. 

Proč a jaké osobní údaje 
zpracováváme 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími 
spolupracovníky Hilarion s.r.o. a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební 
brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě 
vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi 
předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Hilarion s.r.o. 
provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování 
osobních údajů. 

Hilarion s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout 
těmto příjemcům/zpracovatelům: 



 
 

 Hilarion Podologický institut. r. o.., IČ: 08675457, ul.Thámoha 181/20, 18600 Praha, 
Česká Republika  

 Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Česká republika 

Cookies 
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho 
počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k 
zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. 
přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak 
nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. 

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích 
používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy 
návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie 
využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby. 

Ukládání cookies  
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. 

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení 
funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové 
stránky. 

 

Ustanovení závěrečná 

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. 

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. Změny a doplňky kupní 
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

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

 
 

4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Hilarion s.r.o., Thámova 
181/20, 186 00 Praha 86 - Karlín , adresa elektronické pošty : info@hilarion.cz  , 
telefon: 732 882 790 

5. Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou 
řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným 
soudem. 

6. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem – lze řešit také 
mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje kupujícímu – spotřebiteli – před 
započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve 
kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující – spotřebitel – může 
kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, 
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line 
prostřednictvím k tomu určené ADR platformy Webgate.ec.europa.eu 

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde 
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-
spotrebitelskych-sporu-adr/ 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě 
změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury 
týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami. 

9. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text 
přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou 
známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv 
zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na 
počátku této smlouvy vážně deklarovaly. 

10. Předchozí znění obchodních podmínek prodávající archivuje a poskytne je kupujícímu 
na vyžádání. 

11. Podle zákona o evidenci tržeb je při platbě v hotovosti na prodejně Hilarion 
prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději 
do 48 hodin. 

12. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 12. 2019. 

  



 
 

 
Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů 
 

(Vyplňte tento celý formulář prosím pošlete na náš e-mail/poštou pouze v případě, že chcete 
odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy  

Prodávající (Adresát): 
Hilarion s.r.o., Reklamační oddělení, Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 05663121 
e-mail: info@hilarion.cz               
 

Do předmětu e-mailu prosím uveďte text: odstoupení od smlouvy a číslo objednávky.  

KUPUJÍCÍ: Jméno a příjmení spotřebitele:_____________________________________ 

Adresa spotřebitele (Doručovací) 

Ulice___________________________________ Město/PSČ/Stát________________________ 

Telefon __________________________ E-mail:______________________________________ 

Žádám o vrácení zaplacené kupní ceny:   

Bezhotovostním převodem na účet č. ______________________________kód banky________ 

V SOULADU S SE ZNĚNÍM OBČANSKÉHO ZÁKONNÍKU (§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) 
OZNAMUJI, ŽE TÍMTO ODSTUPUJI OD KUPNÍ SMLOUVY: 

zboží (název dle faktury): ________________________________________________________ 

 EAN (čárkový kód): ____________________________________________________________ 

Číslo daňového dokladu (Faktury)__________________ Datum nákupu___________________ 

Datum doručení________________________________ 

 

 V___________________ Dne___________________ 

Podpis spotřebitele:  ……………………………..                            

 

  

  

 
 

 

Reklamační formulář  



 
 

 

Dodavatel 

Hilarion s.r.o. 
Reklamační oddělení 
Thámova 181/20 
186 00 Praha 8 – Karlín 
e-mail: info@hilarion.cz               
 

 

Reklamující: 

Příjmení: 
Jméno: 
Adresa:  
 
Tel.:  
E-mail: 

 

 VYPLŇUJE REKLAMUJÍCÍ 
Reklamované zboží:  

 

Doklad o dodávce reklamovaného zboží  

(*záruční list, paragon, faktura, pokladní lístek): *nehodící škrtněte 

číslo: ………………………………………………………… ze dne: ………………………..  

Důvod reklamace: 

 

 

Podpis spotřebitele:  …………………………... V Praze dne: ………………………….. 

 
VYPLŇUJE DODAVATEL 
Zjištěná závada: 

 

 

Navrhovaný způsob reklamace: a) oprava   b) výměna zboží    c) vrácení peněz    d) jiný 
(popište) 

 

 

Vyřizuje: …………………………… V Praze dne: ……………………………………….. 

 

Jak reklamovat zboží? 
 

Kontaktujte nás 

 
 

Napište na naše zákaznické centrum na e-mail info@hilarion.cz. Napište nám, že chcete 
reklamovat zboží a vše vyřídíme za vás. Vaším problémem se bude intenzivně zabývat náš 
zákaznický servis. 

Jak ušetříte svůj i náš čas? 
– Uveďte co nejpodrobnější důvod reklamace. 
– Pokud máte fotku reklamovaného zboží, prosím, pošlete nám ji. Celý proces značně urychlíte. 

 

Pošleme kurýra 
Zákaznický servis se s vámi dohodne na termínu vyzvednutí zásilky a pošleme kurýra na vámi 
uvedenou adresu. Kurýr balík vyzvedne na dohodnuté adrese a doveze k nám. Doprava je 
ZDARMA! 

Vrátíme vám peníze 
Posoudíme reklamaci, případně zašleme dodavateli na servisní posouzení nebo opravu. V případě, 
že je vada neodstranitelná, zašleme vám nové zboží nebo peníze zpět na účet. 
Jestli k nám zboží zašlete sami, vrátíme vám v případě uznané reklamace náklady na poštovné. 
Stačí k tomu zaslat na náš email fotku podacího lístku a číslo bankovního účtu. VŠE JEDNODUŠE 
A RYCHLE! 

Vrácení zboží do 14 dnů  
V případě, že si přejete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zakoupení bez udání důvodu, musí 
být zboží nepoškozené, nesmí být porušený hygienický obal produktu a zboží musí být 
vrácené v originálním obalu (úplné s kompletní dokumentací). Připojte vyplněný formulář na 
odstoupení od smlouvy a zašlete na adresu : Hilarion s.r.o, Thámova 181/20, 18600 Praha 8 – 
Karlín, CZ (na tuto variantu se doprava zdarma nevztahuje). 
 
Podmínky odstoupení od smlouvy najdete v obchodních podmínkách. 
 
Odstoupit od smlouvy do 14 dní a také podat reklamaci můžete i osobně, a to na naší 
provozovně Hilarion – podologický institut. Se zbožím si prosím přineste i fakturu jako doklad 
o nákupu na našich stránkách. 

Následně Vás bude kontaktovat oddělení Vratek a reklamací a v případě odstoupení od smlouvy 
vám bude po kontrole zboží (do 14 dní) vrácená platba na účet. V případě reklamace obdržíte do 
30 dní vyjádření k reklamaci. 
  
Platba se nevyplácí v hotovosti na prodejně, ale jen na bankovní účet zákazníka. 
  
Adresa provozovny: Hilarion – podologický institut, Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – 
Karlín. 


