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1. Tento manuál se týká reklamací, jež uplatňuje spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá 
smlouvu (v tomto případě který koupil beton či jiný produkt) mimo rámec své podnikatelské činnosti 
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 

2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci: 
- na kterékoliv provozovně (na každé provozovně, jakož i v sídle, musí být přítomna osoba 

pověřená k vyřízení reklamace); 
- v jakékoliv formě (osobně, telefonicky, písemně,…). 

Při uplatnění reklamace musí spotřebitel: 
- prokázat, že zboží koupil u prodávajícího (dodacím listem, fakturou, nebo i svědkem či potvr-

zením o provedené platbě,…); 
- popsat vadu nebo její projevy; 
- spotřebitel by měl také sdělit způsob vyřízení reklamace, který požaduje1. 

 
3. Reklamace musí být přijata2. O uplatnění reklamace je nutné vydat spotřebiteli písemné potvrzení  

o uplatnění reklamace. 
 

4. Po přijetí musí být o reklamaci rozhodnuto (zda je reklamace oprávněná, či nikoliv a je zamítnuta): 
- ihned, 
- ve složitějších případech do tří dnů (do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle 

druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady).  
 

5. Celková zákonná lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů (v této lhůtě musí být jak rozhodnuto, tak i od-
straněna vada a reklamovaná věc předána zpět spotřebiteli (příp. vydána nová); tzn., že tato lhůta 
zahrnuje výše uvedenou lhůtu pro rozhodnutí).  
Lhůta k vyřízení (jakož i lhůta k rozhodnutí) počíná běžet dnem následujícím od uplatnění reklamace, 
nejpozději však dnem prvního umožnění prohlídky reklamovaného zboží. 
Se spotřebitelem však lze písemně ujednat dobu delší (např. v potvrzení o uplatnění reklamace). 
Nebude-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě (případně v delší smluvené lhůtě), nastává fikce 
podstatného porušení smlouvy a kupující může od smlouvy i odstoupit. 
 

6. Reklamace je však vyřízena až v okamžiku, kdy je spotřebitel vyrozuměn o jejím vyřízení včetně 
informace o způsobu, jakým byla vyřízena (např. zamítnutí, dodání nové věci, apod.). Vyrozumění lze 
provést v libovolné formě, doporučit však lze z důkazního hlediska způsob, který dovoluje zachycení 
obsahu vyrozumění, jako např. dopis, e-mail nebo SMS.  

 
7. Po vyřízení reklamace je nutné vydat spotřebiteli písemné potvrzení o vyřízení reklamace.3  

 
8. Za nedodržení tohoto postupu hrozí ze strany příslušných orgánů uložení pokuty v řádech milionů 

korun. 

 

                                                            
1 Viz reklamační řád. 
2 To znamená pouhé převzetí reklamace, nikoliv její uznání. Reklamace musí být přijata, aby o ní bylo rozhodnuto. 
3 V některých případech bude spotřebitele možné vyrozumět (dle bodu 6.) právě tímto potvrzením, tzn., že tyto dva 
kroky lze spojit, nicméně je třeba mít na paměti, že potvrzení musí být písemné a jeho doručení může trvat delší 
dobu, není-li předáváno osobně. Může tedy hrozit, že spotřebitel nebude vyrozuměn v zákonné lhůtě k vyřízení 
reklamace. 


