
Nákup u  
podnikatele Vada Reklamace

Odpovědnost za vady

K  tomu,  abyste  zboží  mohli  reklamovat,
nepotřebujete ani obal, ani účtenku. Stačí doložit,
že jste si zboží skutečně koupili. To však můžete
klidně i výpisem z účtu. 
Podnikatel  musí  o  reklamaci  rozhodnout  do  3
dnů  a  na  její  vyřízení  má  maximálně  30  dní.
Pokud  by  reklamaci  do  30  dnů  nevyřídil  máte
právo  odstoupit  od  smlouvy,  a  tedy  si  nechat
vrátit peníze. 
Je  tedy dobré dbát na  to,  aby vám byl vystaven
reklamační  protokol. Ten  totiž  pak může  sloužit
jako důkaz toho, že jste se o reklamaci skutečně
pokusili.  Pokud  o  něj  požádáte,  podnikatel  jej
musí vystavit.
Pokud  lze  vadu  řešit  opravou,  pak  vám  zboží
bude  opraveno.  Pokud  výměnou,  pak  vám bude
vyměněno.  Požadovat  peníze  ale  můžete  až  v
případě,  kdy  jste  zboží  třikrát  reklamovali  kvůli
té samé vadě, anebo čtyřikrát kvůli odlišné.
Pokud  vám  v  souvislosti  s  reklamací  vzniknou
nějaké  výdaje,  můžete  žádat,  aby  vám  je
podnikatel proplatil. 

Zakoupili  jste  si  zboží,  ale  v  průběhu  jeho
užívání jste zjistili, že je vadné. Co teď? Nejdřív
je nutno si uvědomit, kdy jste zboží zakoupili. 
Pokud  je  to  v  době  6 měsíců  od  doby,  kdy  jste
zboží převzali, pak se má za to, že tato vada byla
na  zboží  už  v  době  převzetí.  Pokud  by  si
podnikatel myslel, že tam škoda v době převzetí
nebyla, pak by to musel dokázat.
I po 6 měsících můžete zboží reklamovat, zákon
vám  dává  ochranu  na  celkem  24  měsíců  od
převzetí.  Jen  tedy  budete  muset  prokazovat,  že
tam v době převzetí byla vada, pokud by vám to
podnikatel  odmítl  reklamovat.  Většina
podnikatelů  s  tím  naštěstí  nemá  problém  ani  po
uplynutí 6 měsíců. 
Jak  to  totiž  v  právu  mnohdy  bývá,  není  kvůli
nešťastné formulaci zákona jasné, jak to skutečně
je. Čeká se tedy na to, až se nějaký takový případ
dostane k  soudu. Třeba  to můžete  být  právě vy,
kdo spor konečně rozsekne.

Pro to, aby byl člověk považován za podnikatele,
není  nutno,  aby  byl  zapsaný  v  živnostenském
rejstříku. Pro ochranu spotřebitele stačí, když se
takový podnikatel jako podnikatel chová. Pro vás
není  důležité  povolení.  Představte  si  například
lidi,  kteří  prodávají  spousty  zboží  na  stránkách
jako  Aukro,  kde  se  těší  velkému  zájmu
zákazníků.  Nebo  například  lidi,  kteří  inzerují
svoje služby v novinách, ale přitom vše dělají na
černo.  To,  že  k  podnikání  nemají  oprávnění,  je
jejich problém, ne váš. Vy můžete těžit ze všech
výhod, které jako spotřebitelé máte. Například v
případě,  kdy  se  ukáže,  že  zboží,  které  jste  si
zakoupili, má vady.
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