
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) 

měsíců od převzetí. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy 

(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá 

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na 

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 

tohoto druhu obvykle používá, 

(c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

(d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, 

užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo 

poškozením, které nezpůsobil prodávající. 

Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel 

vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní 

smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží. 

Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 

převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně 

prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat 

předem telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu (ne na 

dobírku), přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo 

k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit 

doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující 

koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.  

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím 

oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění. 

Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat  

(a) opravy, nebo  



(b) doplnění toho, co chybí, anebo  

(c) přiměřené slevy z kupní ceny. 

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující 

(a) odstoupit od kupní smlouvy, anebo  

(b) se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. 

Nemá-li podle kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může kupující 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 kupní 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.  

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění 

vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy. 

O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je 

datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení 

reklamace.  

Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této 

lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) 

dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na 

úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je 

třeba uplatnit práva z vadného plnění. 

Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost. 

 


