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Jak nakoupit a nelitovat?

Šetříte si svědomitě kapesné nebo chodíte na 
různé brigády, abyste si koupili třeba nový mobil? 
Následující rady vám pomohou, aby pracně vydě-
laná věc nestála více stresu než radosti.
• vždy trvejte na dokladu o koupi (účtence), po-

případě záručním listu a pečlivě si je uschovejte 
pro případnou reklamaci

• nebojte se prodejce zeptat, jaká je záruční doba 
u koupeného zboží, na koho se máte obrátit, po-
kud byste chtěli věc reklamovat a podobně

Nevybírejte pod tlakem...
Rozmyslete se, zda opravdu nabízené zboží chce-
te. Než něco podepíšete, přečtěte si to – zabere to 
méně času než následné hledání, jak z toho ven!

Co prodávající musí?
• prodávat ve správné hmotnosti, míře a jakosti
• správně účtovat (nesmí vás šidit, ale požadovat 

zaplacení ceny, která byla sjednána)
• předvést výrobek (hlavně jak funguje a jestli vů-

bec) na požádání
• poskytnout informace o vlastnostech výrobku, 

charakteru služby, údržbě a způsobu použití 
• zajistit, aby písemné informace o výrobku byly 

v českém jazyce

Záruční doba
Doba, během které můžete zboží reklamovat.

• 24 měsíců ode dne, kdy byla věc převzata od 
prodejce

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

kde v  pořadu Apetýt – „Spotřebitelský servis“ 
každou poslední středu v měsíci v 10.30 hodin 
zodpovídáme Vaše dotazy a  informujeme Vás 
na telefonech 542 215 678 a 542 218 484.

•  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!

13. 11. 

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 a jste přesvědčeni 
o její společenské prospěšnosti? Podpořte nás 
prosím jakoukoliv částkou na bankovní účet 
č.: 2600115708/2010

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz

Partneři: 

...poradíme Vám!

GOS – Garance ochrany spotřebitele 
– Vaše značka kvality, kde máte 
jistotu bezpečného nakupování.  
Více na www.asociace-sos.cz/gos



• ale u potravinářského zboží nejdéle do data 
spotřeby (pokud není uvedeno, tak 8 dní), u věcí 
rychle se kazících nejdéle v den následující po 
koupi
• u použitého zboží může být záruka zkrácena, 

avšak maximálně na 12 měsíců
• pokud vám reklamovanou věc vymění za no-

vou, záruční doba k nové věci je zase 24 měsíců
• do záruční doby se nepočítá doba vyřizování 

reklamace

Reklamace
• hned jak se vám koupené zboží pokazí, rekla-

mujte ho bez zbytečného otálení
• v  kterékoliv provozovně prodejce, kde je nabí-

zen stejný sortiment zboží, jako které reklamu-
jete (prodejce se nesmí vymlouvat na to, že tam 
zrovna není zaměstnanec, který má na starost 
vyřizování reklamací)

• k  reklamaci nepotřebujete původní obal od 
koupeného zboží ani originální visačku (pozor: 
neplést si se součástmi zboží - například mp3 
přehrávač musíte reklamovat i se sluchátky, po-
kud tam při koupi byla)

• reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 
dnů ode dne přijetí reklamace

• kupující musí být vyrozuměn písemným proto-
kolem o reklamaci, který obsahuje způsob vyří-
zení reklamace (zamítnutí reklamace musí být 
řádně odůvodněno)

• když se objeví vada do 6 měsíců od zakoupení 
zboží, máte právo vybrat si, zda chcete zboží 
opravit nebo vyměnit (když vám nevyhoví, máte 
právo na slevu z  kupní ceny, nebo odstoupení 
od smlouvy)

• pokud vám do 30 dnů nevyřídí reklamaci, může-
te žádat buď nový výrobek, nebo vrácení peněz

Na způsobu koupi záleží
Může se stát, že se doma rozmyslíte a zboží už 
nechcete. Proto je dobré vědět, jestli můžete od 
kupní smlouvy odstoupit.
Pokud jste zboží kupovali přímo v  obchodě, na 
odstoupení bez uvedení důvodů od kupní smlou-
vy nemáte právo ze zákona, záleží jen na vůli pro-
dávajícím, jestli s tím bude souhlasit.
Pokud jste zboží kupovali mimo provozovnu, 
můžete do 14 dní písemně odstoupit od kupní 
smlouvy bez udání důvodů od jejího uzavření. 
Když vás prodejce neinformuje o vašich právech 
na odstoupení od kupní smlouvy, máte právo 
odstoupit od kupní smlouvy do 1 roku od jejího 
uzavření.
Pokud jste zboží kupovali pomocí prostředků 
komunikace na dálku (např. internet, telefon), 
máte právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvo-
dů od převzetí plnění (tedy od té doby, kdy vám 
bylo zboží dodáno). Záleží na tom, jakým způso-
bem byla kupní smlouva uzavřena. Nevadí, že jste 
pak věc převzali v obchodě.

Pozor na slevy!
• zjistěte, jestli je sleva opravdu výhodná (někte-

ří prodejci uvádí schválně původní cenu vyšší, 
proto poté sleva neodpovídá)

TIP: Před nákupem produktu ve slevě porovnejte 
ceny obdobných výrobků u jiných prodejců.

• u výrazného zlevnění se ptejte na důvod této 
slevy (mohlo by se jednat o skrytou vadu, kvůli 
které byste normálně zboží nekoupili)

• u slevových voucherů zakoupených přes sle-
vové portály se může někdy jednat o podvod, 
nebo poskytovatel služby nemá už volno do 
konce platnosti voucheru, nebo vám nabídne 
službu v  horší kvalitě oproti ostatním zákazní-
kům

TIP: Zkuste si najít recenze předchozích zákazní-
ků, zda byli spokojeni se službou a jejím poskyto-
vatelem. Pozorně si přečtěte podmínky uplatnění 
poukazu a jeho platnost!

• i přestože je zboží zlevněno, stále platí možnost 
uplatnění reklamace v zákonné záruční lhůtě 24 
měsíců (kromě vad výslovně uvedených při kou-
pi, z důvodu jichž je zboží zlevněno)

• i zboží ve slevě musí být řádně označeno a vyba-
veno povinnými informacemi v českém jazyce

• akce 1+1 – výrobek, který je zdarma, nelze rekla-
movat (pokud je možné ho rozpoznat)

* Podle občanského zákoníku se reklamace ne-
vztahuje na produkty, které jste dostali zdarma

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 (např. masné 
výrobky a další).
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.

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

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou 

spolupráce s medii:


