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Článek1 
Úvodníustanovení 
Právaodběratelez vadnéhoplnění(dálejen“reklamace“)musíbýtvždyuplatněnav souladus tímto
reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České
republiky.Dodavatelseznámíodběrateles tímtoreklamačnímřádemvhodnýmzpůsobemanažádost
odběratelemujejpředáv textovépodobě.Tentoreklamačnířádjev souladusezákonemč.89/2012
Sb.Občanskýzákoníkazákonemč.634/1992Sb.oochraněspotřebitelevezněníkedni1. 1. 2014. 
Dodavatelneodpovídázavadyv těchtopřípadech: 
- je-livadajenavěciv doběpřevzetíaprotakovouvadujesjednánaslevaz kupníceny, 
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to
z povahyvěci, 
- je způsobena odběratelem a vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou, zásahem
odběratelečimechanickýmpoškozením, 
- vadavzniklavdůsledkuvnějšíudálostimimovlivdodavatele. 

Článek2 
Uplatněníreklamace 
Odběratelmáprávouplatnitreklamaciudodavatele,v kterékolivjehoprovozovněiv jehosídlenebo
místě podnikání. Dodavatel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po
celouprovoznídobu. 
Odběrateljepovinenprokázat,žemunáležíprávouplatnitreklamaci,zejménadoložitdatumdodání
výrobku nebo předání díla a to buď předložením prodejního dokladu, předávacího protokolu nebo
dodacího listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Odběratel není oprávněn uplatnitreklamacina
vadu,kterábylavytýkánajižv minulosti,pokudnanibylaposkytnutapřiměřenáslevaz kupníceny. 
Dodavatelposoudívadupodohoděs odběratelembuďnamístězabudování,nebojinýmzpůsobem.
Odběrateljev takovémpřípaděpovinenposkytnoutdodavatelipotřebnousoučinnost. 







Článek3 
Lhůtaprouplatněnípráv 

Odběratelmůžesváprávaz vadnéhoplněníuplatnitvelhůtědo24měsícůodpřevzetívýrobkuado
60 timěsícůuprovedenýchprací.Pouplynutílhůtynelzeprávoz vadudodavateleuplatnit,ledažese
smluvní strany dohodnou jinak nebo dodavatel či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad
rámecjehozákonnýchpovinností. 
Odběratelsváprávaz vadnéhoplněníuplatníbezzbytečnéhoodkladupoté,cozjistí,ženapředmětu
reklamace je vada. Dodavatel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud odběratelvýrobek
užívá, ačkoliv ovaděví.Dodavatelprohlašuje,žepokudvýrobekv rámcivyřízeníreklamacevymění,
poskytujeodběratelinovoulhůtuprouplatněníprávz vadnéhoplněnív délce24měsíců. 
Lhůtuk uplatněníprávz vadnelzepovažovatzastanoveníživotnostivýrobku,taselišís ohledemna
vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi odběratelem a
dodavatelem. 

Článek4 
Vyřízeníreklamace 

Dodavateljepovinenoreklamacirozhodnoutdodesetidnů,vesložitějšíchpřípadechdočtrnáctidnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel je povinen
vydat odběrateli potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku
vytýkané vady, odběratelem požadovanýzpůsobvyřízeníreklamaceazpůsobjakýmbudeodběratel
informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem
nedohodne na delší lhůtě v případě nutnosti výroby nového výrobku. V tomtopřípadějelhůtapro
odstraněnívadvestandardníchmateriálech5týdnůav případěnestandardníchmateriálů10týdnů.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je dodavatel povinen odběratel písemně potvrdit.
Odběratel není oprávněn bez souhlasu dodavateleměnitjednouzvolenýzpůsobvyřízeníreklamace
vyjmasituace,kdyjímzvolenýzpůsobřešenínenímožnovůbecnebovčasuskutečnit. 

Článek5 
Jakostpřipřevzetí 

Dodavatel prohlašuje, že výrobky předává odběrateli v souladu s ustanovením § 2161 občanského
zákoníku,tedy: 
- výrobek má vlastnosti,kterésiodběratelsdodavatelemujednali,achybí-liujednání,takové
vlastnosti,kterédodavatelnebovýrobcepopsalnebokteréodběrateločekávalsohledemna
povahuvýrobku, 
- výrobeksehodíkúčelu,kterýprojejípoužitídodavateluvádínebokekterémusevěctohoto
druhuobvyklepoužívá, 




-

výrobekjevěcvodpovídajícímmnožství,akvalitěa 
výrobekvyhovujepožadavkůmprávníchpředpisů. 


V případě, že výrobek při převzetí odběratelem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má
odběratel právo na dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci
nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může odběratel požadovat jen výměnu
součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečnéhoodkladu,máodběratelprávonabezplatnéodstraněnívady. 
Neodstoupí-li odběratel od smlouvy nebo neuplatní-liprávonadodánínovéhovýrobkubezvad,na
výměnujehosoučástinebonaopravu,můžepožadovatpřiměřenouslevuz kupníceny.Odběratelmá
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové výrobky bez vad,
vyměnit jeho součást nebo výrobky opravit, jakož i v případě, že dodavatel nesjedná nápravu v
přiměřenédoběnebožebysjednánínápravyspotřebitelipůsobiloznačnéobtíže. 

Článek6 
Odpovědnostdodavatelezavadu,kterájepodstatnýmanepodstatnýmporušenímsmlouvy 

Odpovědnostdodavatelezavady,kteréjsoupodstatnýmnebonepodstatnýmporušenímsmlouvy,se
použije navadyvýrobkuvzniklév době24měsícůodpřevzetí,atoprovady,ukterýchseneuplatní
odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatnéporušenísmlouvy
v případě,kdybyodběratelsmlouvuneuzavřelv případě,žebyvadupřiuzavíránísmlouvypředvídal,
v ostatníchpřípadechsejednáovadu,kteránenípodstatnýmporušenímsmlouvy. 
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má odběratel dle své volby právo na dodání nové věci,
opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vráceníkupnícenyv plné
výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo na odstranění vady nebo
přiměřenouslevu. 

Právonadodánínovébezvadnévěci,výměnusoučásti,slevuzcenyneboodstoupeníodsmlouvymá
odběratelbezohledunacharaktervady,pokudnemůževěcřádněužívatproopakovanývýskytvady
poopravěneboprovětšípočetvad. 

Článek7 
Nákladyreklamaceařešenísporů 

Je-li reklamace uznána zaoprávněnou,máodběratelprávonaúhraduúčelněvynaloženýchnákladů
spojenýchs uplatněnímsvéhopráva. 
V případě,žedodavatelreklamacizamítnejakoneoprávněnou,můžeseodběratel,nebopodohodě
s dodavatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého
odbornéhoposouzenívady.





Nedojde-li k dohodě mezi odběratelem a dodavatelem, může se odběratel obracet na existující
systémymimosoudníchřešeníspotřebitelskýchsporů,případněnapříslušnýsoud. 

Článek8 
Smluvnízárukazajakost 

Poskytl-li dodavatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí
tímtoreklamačnímřádem,pokudpotvrzeníopovinnostechdodavatelez vadnéhoplnění(záručnílist)
nebosmlouvanestanovíněcojiného. 






