
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

(výňatek z obchodních podmínek) 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 
až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

- 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, 

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá, 

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li 
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší 
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při 
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je 
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo 
místě podnikání. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit 
reklamační řád prodávajícího. 



REKLAMAČNÍ ŘÁD 

společnosti Věcičky pro malé lidičky, s.r.o. 

Tento reklamační řád konkretizuje postup přijímání a vyřizování reklamací. V záležitostech, 
které nejsou upraveny reklamačním řádem, postupuje prodávající v souladu se svými 
obchodními podmínkami a/nebo zákonnými předpisy. 

Zákazník může zboží reklamovat v kterékoli provozovně nebo v sídle firmy. Zboží lze na 
provozovnu/sídlo doručit osobně nebo za využití přepravních služeb. 

Reklamační řízení začíná běžet okamžikem oznámení uplatnění práva z vadné věci. 

V provozovnách je vždy přítomná osoba oprávněná přijmout reklamaci od zákazníků a vydat 
potvrzení o přijetí reklamace. Reklamace jsou přijímány pouze na zboží, u něhož neuplynula 
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a bylo zakoupeno u prodávajícího. O přijetí 
reklamace rozhodne prodávající nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitých případech do 3 
pracovních dnů. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to za předpokladu 
součinnosti zákazníka (zejména předání zboží k posouzení, případně opravě). Reklamace je 
vyřízena v okamžiku, kdy je zákazník informován na kontakt, který uvede při uplatnění 
reklamace. 

Práva na plnění z vadné věci (reklamaci) nelze uplatnit v následujících případech: 

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním (typicky ošoupání, prodření, 

žmolkování, oprání, atp. v běžné míře) 

- na vadu, pro niž byla sjednána nižší cena  

- stav zboží, který vyplývá z povahy věci 

- vada byla způsobena kupujícím (mechanická poškození – roztržení, apod.) 

U podstatných vad má kupující právo výběru z následujících možností vyřízení reklamace: 

- výměna za nové zboží stejného typu 

- oprava věci 

- přiměřená sleva z kupní ceny 

- vrácení kupní ceny 

U nepodstatných vad (rozpárání, odlepení, výrobní vady zipů, opravitelné vady apod.) má 

kupující právo výběru z následujících možností vyřízení reklamace: 

- oprava věci 

- přiměřená sleva z kupní ceny 

- výměna za nové zboží, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené 

(zejména pokud lze vadu opravit) 

 

V případě vyřízení reklamace vrácením kupní ceny je kupní cena vrácena zákazníkovi 

bezhotovostně na uvedený účet (případně složenkou na adresu). Prodejny nejsou oprávněny 

k vyplacení kupní ceny v hotovosti. 


