
J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Reklamace

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

14.1

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

Partneři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Magistrát města Brna.

J I H O M O R A V S K É H O  K R A J EASOCIACE

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – asociace

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den 
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010



Reklamační protokol

Při reklamaci musí být vždy sepsán reklamační protokol, 
ve kterém musí být uvedeno: 

•	 Popis vady. 

•	 Jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

•	 Datum uplatnění reklamace.

Spotřebitel může v  rámci reklamace požadovat dle 
§ 2169 Občanského zákoníku: 

•	 Opravu. 

•	 Pokud to není nepřiměřené dodání nové věci.

•	 Nejsou-li výše uvedené varianty možné, může spotře-
bitel od smlouvy též odstoupit.

•	 Namísto výše uvedených nároků je vždy možné poža-
dovat slevu z ceny.

Pokud je reklamace zamítnuta, je prodávající povinen pí-
semně vysvětlit důvod zamítnutí reklamace, a to i tehdy, 
když je reklamace zamítnuta hned na prodejně. V proto-
kole také musí být uvedeno, jak dlouho reklamační říze-
ní probíhalo – o tuto dobu se totiž prodlužuje zákonná 
záruka. 

Taktéž u reklamace zboží zakoupeného distančně např. 
v e-shopu musí podnikatel vystavit reklamační protokol 
se všemi stanovenými náležitostmi. 

Reklamační lhůty

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamací je třicet kalendář-
ních dnů (pokud se prodávající se spotřebitelem nedo-
hodne na delší lhůtě) a začíná běžet den po uplatnění re-
klamace. Například pokud je reklamace uplatněna 15. 3., 
lhůta začíná běžet 16. 3. a poslední den, kdy by měl být 

spotřebitel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace 
je 14. 4. Pokud poslední den reklamační lhůty připadá 
na sobotu, neděli či svátek, je jeho posledním dnem 
nejbližší následující pracovní den. 
Jestliže není reklamační lhůta ze strany prodejce dodr-
žena, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace může být vyřízena uznáním, či neuzná-
ním (zamítnutím). Vyřízení reklamace je okamžik, kdy 
prodávající kupujícímu sdělí, že je reklamace vyřízena 
(např. telefonicky, SMS, apod.) a zboží může být vy-
zvednuto na prodejně. Tento okamžik se nemusí sho-
dovat s vyzvednutím zboží spotřebitelem.
Pokud je vyřízena uznáním, prodejce vyhoví požadav-
ku spotřebitele na vyřízení reklamace, který uplatnil 
v souladu se zákonem při uplatnění reklamace. 

V   případě neuznání reklamace se může 
spotřebitel obrátit na soudního znalce, kte-
rého nalezne na www.justice.cz a nechat si 
zpracovat znalecký posudek. Náklady spo-
jené s  vyhotovením znaleckého posudku, 
jakož i další náklady spotřebitele na rekla-
maci musí zaplatit dle § 1924 Občanského 
zákoníku prodejce, pokud spotřebitel re-
klamuje po právu.

Spotřebitel s prodejcem se také mohou pokusit o mi-
mosoudní řešení sporu, tzv. ADR.
Pokud výsledek znaleckého posudku bude ve pro-
spěch spotřebitele a i přes to nebude chtít prodejce 
uznat reklamaci, může s  tímto sporem spotřebitel jít 
k soudu.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 
musí zaplatit dle § 1924 Občanského zákoníku prodej-
ce, pokud bude výsledek ve prospěch spotřebitele.

Reklamace je způsob uplatnění práva z vad-
ného plnění. Jinými slovy je to právo spotře-
bitele v případech, kdy se na výrobku vyskyt-
ne vada.

co mohu reklamovat?

Reklamovat se dá vše, co bylo předmětem kupní či jiné 
smlouvy, např.  elektronika, potraviny, služby, domácí 
mazlíček, atp.

kde mohu reklamovat?

•	 Na jakékoli prodejně, provozovně či servisu příslušné-
ho obchodu.

•	 Pracovník, pověřený vyřizováním reklamací, musí být 
v obchodě přítomen po celou provozní dobu. Není 
tedy přípustné, aby se prodejce vymlouval na nepří-
tomnost osoby odpovědné za vyřizování reklamací.

co musím mít u reklamace s sebou?

•	 Reklamovaný výrobek. 

•	 Doklad o prodeji (účtenka nemusí být originální! 
postačí i kopie), či výpis z účtu (pokud bylo placeno 
platební či kreditní kartou), či v krajních mezích i svě-
decká výpověď.

•	 Naproti tomu obaly výrobku k reklamaci potřeba ne-
jsou, takže zamítnutí reklamace z důvodu, že nemáte 
originální obal, není možné.

•	 Není potřeba přinést příslušenství výrobku (např. slu-
chátka od reklamovaného telefonu, nabíječku apod.).


