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1 Úvod 

 

V současné moderní době se setkáváme se širokou škálou diferencovaných produktů   

a služeb, na jejichž výrobu a realizaci nejsou vždy použity jen kvalitní materiály. Spotřebiteli 

je sice nabídnuta nižší cena, ale v konečném důsledku tímto výrobky ztrácejí na své jakosti    

a životnosti. V rámci problematiky ochrany spotřebitele však existuje možnost reklamace 

věcí, na nichž se vyskytla vada. Téma reklamace je široce právně obsáhlé a také velice 

aktuální. Důraz na ochranu spotřebitele je kladen jak v České republice, tak v rámci celého 

světa.  

Téma práce jsem si zvolila, protože jsem se již několikrát setkala s reklamačním 

řízením různých společností, kdy jsem byla nucena reklamovat nejen již mnou užívanou věc, 

ale i věc nově zakoupenou. Je mnoho podstatných věcí, které si spotřebitelé, při uplatňování 

svého práva věc nebo službu reklamovat, neuvědomí anebo o nich ani netuší.  

Cílem mé práce je na základě právní analýzy zjistit, zda mnou vybraná obchodní 

společnost v rámci reklamačního řízení neporušuje příslušné právní předpisy, a na základě 

statistické analýzy a vybraných nástrojů řízení jakosti zjistit nejčastější druhy reklamovaných 

produktů a navrhnout případná doporučení pro snížení počtu přijatých reklamací. 

Jak již plyne z názvu, v práci je ve všech kapitolách využita metoda analyzování. 

Pozornost je zaměřena na problematiku ochrany spotřebitele a konkrétněji pak na oblast 

reklamací. Na tuto teoretickou část navazuje část praktická, ve které je na základě zjištěných 

údajů týkajících se reklamačního řízení konkrétní společnosti analyzováno dodržování 

právních předpisů. Kromě právní analýzy je použita analýza statistického charakteru                  

a analýza podle vybraných nástrojů řízení jakosti, jejichž smyslem je zjištění určitých 

zákonitostí týkajících se reklamací v rámci sledovaného období. 

Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole je rozebrána problematika ochrany 

spotřebitele, konkrétně její vývoj, právní rámec a orgány, které na jejím úseku působí. 

Pozornost ve druhé kapitole je zaměřena na právní úpravu reklamací, odpovědnost za vady, 

definici jednotlivých druhů vad, reklamační místo, záruční lhůtu a reklamační podmínky. 

Samozřejmostí je soustředění kapitoly se na reklamační řízení a možnou prevenci před 

reklamacemi. V poslední kapitole je provedena právní analýza reklamačního řízení vybrané 

obchodní společnosti, statistická analýza a analýza podle vybraných nástrojů řízení jakosti se 

zaměřením na údaje o reklamacích dané obchodní společnosti.  
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Práce by měla potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy. První hypotéza říká, že 

konkrétní obchodní společnost se v průběhu reklamačního řízení řídí příslušnými právními 

předpisy a se spotřebiteli nejedná nezákonně. Druhá hypotéza říká, že ve sledovaném období 

se v rámci přijatých reklamací nevyskytují vysoké odchylky a hodnoty počtu přijatých 

reklamací jsou relativně podobné. 

Tato práce může sloužit jako příručka začínajícím podnikatelům, neboť obsahuje 

detailní popis rozsáhlé právní úpravy, ale také všem spotřebitelům, kteří si neví rady anebo 

hledají odpovědi na své otázky týkající se práva reklamovat zboží nebo službu. 
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2 Ochrana spotřebitele 

 

 Smyslem této kapitoly je nastínit vývoj ochrany spotřebitele (dále jen OS) v České 

republice (dále jen  ČR) a  Evropské unii (dále jen EU), definovat základní pojmy v oblasti 

OS, vymezit právní rámec a zaměřit se na instituce vystupující v této problematice.  

OS jako projev celkové spotřebitelské politiky státu tvoří v současném globalizujícím 

a moderním světě součást tržního hospodářství, volné soutěže, konkurence podnikatelských 

subjektů, svobodného povolání, pokroku společenského a vědeckotechnického. OS je chápána 

nejen v národním, ale také nadnárodním měřítku. V rámci jednotného evropského trhu je 

kladen důraz na soulad právní ochrany spotřebitelů mezi jednotlivými členskými státy EU.  

 „Rozumně vyvážená právní ochrana spotřebitelů a jejich požadavků nevytváří 

překážky a zábrany dalšímu rozvoji trhu, soutěže, konkurence a vůbec soukromé iniciativy       

a podnikatelských aktivit i inovací jako základních zdrojů blahobytu.“
1
  

 Právní OS jako integrální prvek státní spotřebitelské politiky je ve svém působení 

v rámci právního rámce zaměřena na tvorbu účinných právních záruk pro vlastní ochranu 

spotřebitelů (jedná se o ochranu základních práv jako ochrana zdraví, života a majetku 

spotřebitele, ochrana jeho hospodářských zájmů před různými formami nekalých obchodních 

praktik podnikatelských subjektů, právo na zajištění volného výběru produktů a služeb 

jednotlivými spotřebiteli, právo spotřebitele být informován o výrobcích a službách, právo na 

rychlé, dostupné a nenákladné způsoby řešení reklamačních sporů a také odškodňování 

spotřebitelů v případech již poškozených práv na základě prodaných produktů anebo 

poskytnutých služeb) a na zajišťování rozvoje rovných podmínek v rámci hospodářské 

soutěže.
2
 

 

2.1  Historický vývoj ochrany spotřebitele  

 

 Jak již bylo řečeno výše, OS je realizována nejen na národní úrovni, ale také 

v mezinárodním měřítku. V této kapitole je proto popsán vývoj této problematiky 

z historického hlediska na území ČR a v rámci společných politik EU.  

                                                           
1 ŠVESTKA, J., O. JEHLIČKA a M. KRATOCHVÍL. Právní chrana spotřebitele v České republice. Praha: C. 

H. Beck, 1999. 620 s. ISBN 80-7179-097-0. s. 1.  
2
 ŠVESTKA, J., O. JEHLIČKA a M. KRATOCHVÍL. Právní chrana spotřebitele v České republice. Praha: C. 

H. Beck, 1999. 620 s. ISBN 80-7179-097-0. 
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 2.1.1  Vývoj v České republice 

 

 Rozvojem směnného obchodu se každá společnost snažila vytvořit právní normy, jež 

by upravovaly vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Již po staletí nalézáme prvky OS ve 

veřejnoprávních anebo soukromoprávních normách.
3
 Institut odpovědnosti za skryté vady 

výrobků sahá až do římského práva. Od této doby můžeme hovořit o počátcích OS.
4
 „Vztah 

mezi prodávajícím a kupujícím byl v minulosti záležitostí lokální a postavení těchto subjektů 

trhu bylo v podstatě vyrovnané. Prodávající zásoboval jen velmi omezené území, často 

ohraničené městskými hradbami, a měl stálou klientelu, jejíž ztrátu nemohl dopustit.“
5
 

Římské právo, uplatňované na našem území spolu se zemským právem, ukládalo 

v rámci obchodu, jakým byl nejčastěji prodej koně, sdělit kupujícímu, že kůň je „svobodný          

a nekradený“ anebo že není nemocný a dýchavičný apod. Pokud se taková vada projevila do 

tří dnů od koupě, mohl kupující požadovat vrácení peněz.
6
  

Zajímavé bylo taky řešení odpovědnosti za vady. U nemovitostí prodávající ručil za 

právní vady prodávané nemovitosti (což ve své podstatě vyjadřovalo, že k dané nemovitosti 

nemá nikdo lepší právo), avšak u věci movité prodávající ručil pouze za to, že prodávaná věc 

není kradená (prodej kradené věci byl považován jako spolupachatelství při krádeži věci). Za 

vady faktické
7
 se zpočátku neručilo.

8
  

 Jednotné městské právo bylo zárukou jednoznačného výkladu práva a jednotné 

jurisdikce městských soudů. Smyslem bylo stejné posuzování závazků mezi prodávajícím          

a kupujícím v různých městech. Zákoník, zvaný „Práva městská Království českého“, byl              

v platnosti ještě v 18. století (vydán byl v roce 1579) a poslední podstatná část byla zrušena 

vydáním Všeobecného zákoníku občanského v roce 1811.
9
 Tento zákoník „upravoval práva  

                                                           
3
 ČOI. Historie ochrany práv kupujících. online . ©2010 cit. 2012-01-03 . Dostupné z: 

http://www.coi.cz/cs/ocoi/historie-ochrany-prav-kupujicich.html 
4
 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck, 2008. 134 s. ISBN 978-80-

7400-037-9.  
5
 ČOI. Historie ochrany práv kupujících. online . ©2010 cit. 2012-01-03 . Dostupné z: 

http://www.coi.cz/cs/ocoi/historie-ochrany-prav-kupujicich.html 
6 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
7
 Viz kapitola 3.2.1 Vady faktické a právní. 

8
 ČOI. Historie ochrany práv kupujících. online . ©2010 cit. 2012-01-03 . Dostupné z: 

http://www.coi.cz/cs/ocoi/historie-ochrany-prav-kupujicich.html 
9
 ČOI. Historie ochrany práv kupujících. online . ©2010 cit. 2012-01-03 . Dostupné z: 

http://www.coi.cz/cs/ocoi/historie-ochrany-prav-kupujicich.html 
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a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dílo, ze smlouvy trhové a směnné apod., a který 

s drobnými změnami platil na našem území až do konce roku 1950“.
10

 

 Dalším právním předpisem důležitým pro OS byl živnostenský řád, který byl vydán 

roku 1859, a i když byl mnohokrát novelizován, byl převzat do právního řádu samostatné 

Československé republiky. Tento předpis stanovil zejména informační povinnosti u určitých 

druhů zboží, oceňování zboží, povinnosti v rámci označování provozoven, ale zahrnoval také 

kontrolní a sankční kompetence živnostenského úřadu.  

 Mimo živnostenského řádu bylo na přelomu 19. a 20. století vydáno mnoho dalších 

právních předpisů týkajících se OS. Lze uvést např. zákon o obchodu s potravinami                   

a některými předměty užitnými, zákon o výprodejích, zákon o obchodu s vínem, vinným 

moštem a vinným rmutem, zákon o vnitřním obchodě, zákon proti nekalé soutěži apod. 

Posledně zmíněný právní předpis říkal, že „v souladu s tímto zákonem musel být náležitě 

postižen každý, kdo užije zejména jména nebo firmy nebo zvláštního označení podniku nebo 

závodu způsobem takovým, že může z toho vzejíti ve styku zákaznickém záměna se jménem, 

firmou nebo zvláštním označením podniku nebo závodu, užívaným po právu jiným 

soutěžitelem“
11

. Později soukromoprávní OS zajišťoval zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen ObZ), jenž po mnoha novelizacích platí v ČR dodnes.  

 S nástupem demokratického politického systému společnost začíná spotřebitelská 

práva zajišťovat především prostřednictvím norem práva veřejného. Cílem je především 

preventivní ochrana. Na konci 20. století u nás vzniká moderní právní systém – vzniká právo 

OS a to přijetím zákona o OS, zákona o živnostenském podnikání a norem proti zkreslování 

hospodářské soutěže (obchodní zákoník a zákon o ochraně hospodářské soutěže) atd.
12

 

 

2.1.2  Vývoj v Evropské unii 

 

 Historie EU se váže k roku 1951, kdy Francie, Německo, Itálie a státy Beneluxu 

podepsaly Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Smyslem byl 

společný postup těchto států v rozvoji těžby uhlí a výroby oceli. Ustanovení smlouvy se 

státům dařilo plnit, a proto se později, v roce 1957, dohodly na vzniku dalších dvou 

                                                           
10

 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. s. 7. 
11

 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3.. s. 8. 
12

 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
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společenství a to Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství 

pro atomovou energii (Euratom). Další významné smlouvy pro EU jsou Jednotný evropský 

akt z roku 1986, Maastrichtská smlouva z roku 1992, kterou vznikla EU, Amsterodamská 

smlouva z roku 1997 a Smlouva z Nice z roku 2000. Smyslem vytvoření Společenství byl 

společný vnitřní trh. Základem bylo dodržovat 4 základní svobody – volný pohyb zboží, 

služeb, osob a kapitálu.  

 Společenství se zpočátku svého fungování problematikou OS nezabývalo. Podnět 

k zájmu o OS vyšel až při vzniku celní unie v roce 1968. „Bylo totiž zřejmé, že společný trh 

může fungovat pouze tehdy, pokud spotřebitel bude mít zájem a odvahu nakupovat i v jiných 

zemích, než jen v té své.“
13

  

Od roku 1975 pak řadí Společenství problematiku OS mezi své základní úkoly. První 

impulzy pro zvyšování úsilí k OS sahají do roku 1972, ve kterém se konal summit hlav států          

a vlád ve francouzském hlavním městě. Dne 14. dubna 1975 byl přijat Radou EHS program 

nazvaný „První program o politice ochrany a informování spotřebitele“, v němž byla 

zformulována základní práva spotřebitele. Mezi tato základní práva řadíme: 

 právo na ochranu zdraví a bezpečnosti,  

 právo na informovanost a osvětu, 

 právo na ochranu hospodářských zájmů, 

 právo na kolektivní zastupování zájmů týkajících se problematiky OS, 

 právo na náhradu vzniklých škod.
14

 

Evropské společenství politiku OS formulovalo v roce 1976 slovy: „sjednocením 

ochrany umožnit, aby spotřebitel působil na jednotném trhu jako faktor tržní rovnováhy“. 

Tato slova vycházejí především z toho, že ve vztahu spotřebitel – prodávající je právě 

spotřebitel v pozici slabší strany a prodávající zkušený profesionál. Spotřebitelovo postavení 

se při neustále se zvyšující technické úrovni produktů a při rozšiřování sortimentu výrobků 

prohlubuje, přičemž k tomuto prohlubování řadíme i faktory jazykové a právní. Je tedy nutné 

zajistit faktickou rovnoprávnost s prodejcem. Je důležité, aby ve všech zemích měl spotřebitel 

stejnou základní úroveň pro ochranu svých spotřebitelských práv. 
15

 

                                                           
13 HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 185 s. ISBN 80-245-1106-1. s. 26. 
14

 DAUSES, M. A. Příručka hospodářského práva EU. Praha: ASPI, 2002. 776 s. ISBN 80-86395-32-4. 
15

 HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 185 s. ISBN 80-245-1106-1. 
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19. května 1981 se Rada EHS usnesla na tzv. „Druhém programu EHS o politice 

ochrany a informování spotřebitele“. Tímto programem se OS rozšířila o další oblasti, např.          

o označovaní zboží, ochranu před klamavými údaji ze strany obchodníků a výrobců produktů, 

ale také vlivu spotřebitelských organizací.  

V roce 1990 přijala Komise EU tzv. „tříletý akční plán“ na léta 1990 – 1992. Ten si 

kladl za cíl zlepšit především minimální požadavky na bezpečnost při výrobě výrobků.  Druhý 

tříletý plán byl stanoven na období 1993 – 1995. Ten pak „sloužil konsolidaci předpisů 

evropského práva, jež byly mezitím přijaty, a posílení informovanosti spotřebitele a právní 

ochrany spotřebitele“.
16

 

 Tzv. „Priority politiky v oblasti ochrany spotřebitele v letech 1996 – 1998“, vydané 

Komisí EU, přináší závazek Společenství zabývat se OS jako celkem, ne jen jeho aspekty, za 

účelem úplného sjednocení vnitřního trhu. Důraz byl kladen na zlepšování informovanosti       

a výchovy spotřebitele, ochranu zájmů spotřebitele při poskytování služeb finančního 

charakteru, ochranu životního prostředí v rámci spotřeby a na zastupování zájmů 

spotřebitelů.
17

 

 Na období let 2007 – 2013 zahrnuje Strategie spotřebitelské politiky následující 

priority: 

 zlepšit právní předpisy v oblasti OS, 

 zlepšit vymahatelnost předpisů a domáhání se práv (alternativní řešení sporů),  

 zlepšit informovanost a vzdělání spotřebitelů, 

 učinit spotřebitele středem zájmu dalších politik a právních předpisů EU,   

 lepší ochrana spotřebitelů na mezinárodních trzích.
18

  

 Na spotřebitelskou politiku evropského charakteru má vliv mnoho faktorů, mezi které 

patří zavedení eura (jako odstranění psychologické bariéry u spotřebitelských příhraničních 

nákupů), globalizace (rostoucí míra využívání internetu jako prostředek nakupování 

v elektronických obchodech), ale i jednotný vnitřní trh (na jeho základě je mezinárodní 

obchod spotřebitelům velmi usnadněn, avšak stále přetrvávají různé překážky ve formě 

vysokých odchylek cen v jednotlivých státech). Obecně lze konstatovat, že OS na evropské 

                                                           
16

 DAUSES, M. A. Příručka hospodářského práva EU. Praha: ASPI, 2002. 776 s. ISBN 80-86395-32-4. s. 672. 
17

 DAUSES, M. A. Příručka hospodářského práva EU. Praha: ASPI, 2002. 776 s. ISBN 80-86395-32-4. 
18 KOMISE EU. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru: Commission Staff Working Document, Review of Consumer Policy Strategy 2002 - 2006. online . 13. 3. 

2007. cit. 2012-01-06 .  Dostupné z: download.mpo.cz/get/43277/48550/573490/priloha001.pdf 
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úrovni má vysoký standard, k němuž přispívá nejen bohatá právní úprava, ale také součinnost 

státních orgánů a nevládních spotřebitelských institucí. 
19

 

 

2.2  Základní instituty v oblasti ochrany spotřebitele 

 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZoOS) vymezuje v úvodním 

ustanovení základní pojmy jako spotřebitel, výrobce, dovozce, ale i výrobek a služba:  

 spotřebitele ZoOS definuje jako fyzickou osobu, jež nejedná při nákupu zboží                

a užívání služeb v rámci podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání,  

 výrobce je podnikatel, který výrobek nebo jeho součást vyrobil, poskytl služby, vytěžil 

prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval anebo ten, který se za výrobce sám označil, 

 prodávající je podnikatel poskytující spotřebiteli služby anebo prodávající spotřebiteli 

výrobky, ale i fyzická osoba, která spotřebiteli prodává lesní plodiny nebo rostlinné či 

živočišné produkty z vlastní pěstitelské nebo chovatelské činnosti,  

 dovozce je podnikatel, jenž na trh uvede výrobek z jiného než členského státu EU, 

 dodavatel je podnikatel, který přímo anebo prostřednictvím dalších podnikatelů 

dodává prodávajícímu výrobky, 

 výrobek je jakákoliv věc nebo jiná hodnota, která je určena k nabídce spotřebiteli           

a která se zároveň stává předmětem právního vztahu, 

 služba je jakákoliv podnikatelská činnost určena k nabídce spotřebiteli (s výjimkou 

podnikatelských činností, které jsou upravovány zvláštními právními předpisy
20

). 

 

ZoOS definuje také: 

 výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou (jako výrobek, který není 

potravinou, ale může s ní být zaměněn díky jeho tvaru, barvě, vůni, obalu, označení, 

rozměru nebo objemu; spotřebitelé, zejména pak děti, si jej mohou dávat do úst, cucat 

nebo polykat a to může být nebezpečné pak pro jejich zdraví),  

 nebezpečný výrobek (jako výrobek, jenž z důvodu jakékoli vady, nesprávné či 

nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém způsobu používání, 

                                                           
19

 HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 185 s. ISBN 80-245-1106-1. 
20

 Jedná se např. o služby advokátů, daňových poradců, komerčních právníků atd. 
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sestavování nebo uchovávání při náležité opatrnosti představuje nepředvídatelné nebo 

zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku spotřebitele), 

 výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví (což je padělek, 

nedovolená napodobenina, výrobek nebo zboží porušující některá práva majitele 

patentu, užitného vzoru nebo ochranného osvědčení anebo porušující práva majitele 

zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení). 
21

 

 

2.3  Právní rámec ochrany spotřebitele 

 

 Jak je již z výše nastíněného vývoje OS patrné, tato problematika je upravena jak 

v právu soukromém, tak i ve veřejném právu.  

Soukromoprávní ochrana je chápána jako ochrana následná, zatímco ochranu v rámci 

veřejného práva lze charakterizovat jako preventivní. Soukromoprávní OS nacházíme v ObZ, 

v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a také v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou vadou výrobků.  

Veřejnoprávní ochrana je zajišťována několika právními předpisy, kterými jsou ZoOS, 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 455/1991 Sb.,              

o živnostenském podnikání, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákon           

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon          

č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 110/1997 Sb.,                 

o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového                

a televizního vysílání a zákon č 140/1961 Sb., trestní zákon. 
22

 

 

2.4  Institucionální charakter ochrany spotřebitele 

 

 Na úseku OS vystupují vládní instituce, dozorové orgány a nevládní spotřebitelské 

instituce, jež jsou uvedeny v obrázku 2.1. Každá organizace státního i nevládního charakteru 

plní určité úkoly, díky kterým je OS zajištěna. 

 

                                                           
21

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, část první § 2. 
22

 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck, 2008. 134 s. ISBN 978-

80-7400-037-9. 
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 Obr. 2.1: Institucionální charakter ochrany spotřebitele 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.4.1  Vládní instituce 

  

Vládní orgány v oblasti OS nesou legislativní odpovědnost.  Ministerstvo průmyslu          

a obchodu ČR se zabývá spotřebitelskou politikou v oblasti turistického ruchu, vyznačováním 

cen anebo dozorem na vnitřním trhu. Ministerstvo financí ČR je odpovědné za cenové 

označování. Ministerstvo zemědělství ČR se zaměřuje na bezpečnost potravin, nápojů             

a tabákových výrobků. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR řeší problematiku cestovního ruchu. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR řeší úsek prevence v oblasti hygieny, otázky týkající se léčiv, 

hraček a kosmetiky. Za záležitosti v oblasti spotřebitelských úvěrů a platebních karet je pak 

odpovědna Česká národní banka. 
23

 

 

2.4.2  Dozorové orgány 

 

 Základní úlohou dozorových orgánů je výkon kontroly nad dodržováním příslušných 

právních předpisů. „Obecně je možno činnost dozorových orgánů vymezit jako zjišťování 

určitého stavu či úrovně, který je porovnáván s požadovaným stavem předepsaným v právních 

                                                           
23 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
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normách.“
24

 V rámci OS patří mezi nejdůležitější dozorové orgány Česká obchodní inspekce 

(dále jen ČOI) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen SZPI). Mezi ostatní 

orgány státní správy patří živnostenské úřady, ale i Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví.
25

  

 

a) Česká obchodní inspekce 

 

 ČOI je dozorovým orgánem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, který 

byl zřízen zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené 

inspektoráty se sídly v krajských městech (má 7 inspektorátů a 7 poboček). Jejím hlavním 

úkolem je kontrolovat fyzické a právnické osoby, které prodávají nebo dodávají výrobky           

a zboží na vnitřní trh, poskytují služby, poskytují spotřebitelský úvěr anebo provozují tržiště 

(s výjimkou dozoru jiného správního úřadu podle zvláštních právních předpisů).  

 ČOI má v kompetenci kontrolovat: 

 dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků 

včetně zdravotní nezávadnosti,  

 dodržování podmínek pro skladování, dopravu a požadavků na osobní hygienu              

a hygienickou nezávadnost provozu, 

 používání ověřených měřidel při prodeji zboží, pokud tato měřidla ověření podléhají,      

a kontrolovat, zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, 

technickým normám anebo jiným technickým předpisům,  

 dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb, 

 dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo 

jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností, 

 jestli při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního 

předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, 

 zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným 

technickým požadavkům a požadavkům stanovených zvláštními právními předpisy, 

 jestli nedochází ke klamání spotřebitele, 

                                                           
24 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. s. 88. 
25 KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. 
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 bezpečnost uváděných výrobků na trh,  

 dodržování podmínek vycházejících ze zvláštního právního předpisu při poskytování 

spotřebitelského úvěru. 

 

V případě, že ČOI při své kontrolní činnosti zjistí nedostatky, může kontrolované 

osobě uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč. V případě méně závažného porušení zákona 

může inspektor ČOI uložit pokutu ve výši do 5 000 Kč ve formě příkazu na místě nebo 

blokovou pokutu, a to pokud kontrolovanou osobou je fyzická osoba prodávající lesní plodiny 

nebo výrobky z vlastní chovatelské nebo pěstitelské činnosti. Kromě těchto sankcí finančního 

charakteru lze uložit zákaz prodeje výrobků (uvádění výrobků na vnitřní trh) v případě, že 

výrobky nesplňují zákonné požadavky.  

ČOI, kromě výše uvedených úkolů, také poskytuje informační a poradenskou činnost 

pro občany. Základní informace o ČOI a informace zveřejňované v souladu se zákonem          

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze najít na internetové adrese 

www.coi.cz.
26

  

 

b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 

SZPI je důležitým dozorovým orgánem pro oblast potravin, surovin potřebných 

k jejich výrobě, zemědělských a tabákových výrobků. Kontrola tohoto orgánu se vztahuje na 

výrobu, skladování, prodej a přepravu (dovoz) těchto produktů. Důležitá je jejich kontrola pro 

OS před zdravotně závadnými potravinami, před klamavě označenými potravinami, před 

potravinami, které mají již prošlé datum použitelnosti nebo jsou neznámého původu. Kontrola 

je tak převážně cíleného charakteru a jejím smyslem je kontrolovat podmínky výroby             

a prodeje.  

SZPI je ze své činnosti odpovědna Ministerstvu zemědělství ČR. Kontrola potravin se 

řídí zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákonem č. 146/2002 

Sb., o SZPI a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. V čele SZPI stojí ústřední ředitel, 

kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství ČR. 
27

 

 

                                                           
26

 ČOI. Kdo jsme - kompetence. online . ©2010 cit. 2012-01-08 . Dostupné z: http://www.coi.cz/cs/ocoi/kdo-

jsme-kompetence.html 
27 SZOI. Kompetence jednotlivých složek a územní působnost. online . ©2012 cit. 2012-01-08 . Dostupné z: 

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1027033 
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2.4.3  Nevládní spotřebitelské instituce 

 

 Hlavním úkolem spotřebitelských organizací je zlepšování systému OS ve prospěch 

spotřebitelů. Smyslem těchto institucí je zastupování zájmů spotřebitelů, jelikož svým 

působením mají mnohem větší vliv než sám spotřebitel. Jejich činnost je založena na 

dobrovolném a profesionálním charakteru a podléhá zásadám Mezinárodní spotřebitelské 

organizace (např. nezávislost na hospodářském subjektu, politických stranách a hnutích atd.).  

 Nevládní spotřebitelské organizace bojují především proti nepoctivým obchodním 

praktikám a nepoctivým výrobcům nekvalitních výrobků a služeb a na základě zjištěných 

nedostatků apelují na státní orgány, aby byl negativní výsledek jejich kontroly napraven.  

 V současné době existuje několik spotřebitelských institucí, jejichž postavení v ČR má 

různou úroveň.
28

 Patří mezi ně: 

 Sdružení obrany spotřebitelů: tato instituce vznikla jako nezávislá, nezisková           

a nepolitická organizace 1. února 1993 v Ostravě a od roku 1999 sídlí v Praze.            

V současné době provozuje Spotřebitelská informační centra ve všech krajích v ČR. 

Jejím posláním je obhajovat spotřebitelská práva. Hlavními činnostmi jsou 

spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací 

souvisejících s OS, ale i poradenská činnost či připomínkování zákonů v oblasti OS. 

Mimo jiné vydává magazín pro spotřebitele, který informuje o právech spotřebitelů, 

její samotné činnosti a o novinkách týkajících se problematiky OS.
29

  

 

 Sdružení spotřebitelů TEST: toto sdružení bylo založeno v roce 1992 v Praze a svou 

činnost směřuje do 3 stěžejních směrů. Zabývá se testováním spotřebních výrobků 

(výsledky tohoto zkoumání jsou zveřejněny v časopise TEST, který tato instituce 

vydává), vzděláváním formou článků zveřejněných v časopise TEST a poskytuje také 

právní poradenství. 

 

 Spotřebitel.cz: vznikl v Praze roku 1998 pod názvem Spotřebitelský poradenský          

a informační servis (v roce 2005 došlo ke změně jeho názvu) a jako první svou činnost 

směřoval na využití internetu pro informování spotřebitelů. Hlavním smyslem této 

                                                           
28 HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 185 s. ISBN 80-245-1106-1. 
29 SOS. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů.  online . ©2006 cit. 2012-01-11 . Dostupné z: 

http://www.spotrebitele.info/informace-o-sos.html 
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instituce je zejména ochrana a obhajoba práv spotřebitelů, posilování spotřebitelského 

právního povědomí, posilování evropské integrace apod. 

 

 Sdružení českých spotřebitelů: přestože tato organizace vznikla jako první ze všech 

spotřebitelských institucí v ČR, svou činnost nijak nevyvíjela a v současné době se 

realizuje v oblasti elektronického obchodu. 

 

 Mezi další nevládní spotřebitelské organizace lze uvést Českou společnost pro jakost 

a Koalici občanských spotřebitelských aktivit ČR.
30

 

 

2.5  Zhodnocení a závěry 

 

 Už ve starém Římě si obyvatelé uvědomovali důležitost chránit práva a zájmy 

kupujících. Vzhledem k technickým a výrobním pokrokům bylo postupem času důležité 

zajistit i větší ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami prodejců. Již před vznikem ČR 

existovala řada právních norem, která účel této ochrany splňovala prostřednictvím ukládání 

různých povinností prodávajícím (také i výrobcům) při realizaci prodeje výrobků či služeb.  

Myslím si, že současná právní úprava vztahující se k OS je velice bohatá. 

Prodávajícím jsou ukládána přísná pravidla a při jejich nedodržování mají spotřebitelé právo 

se obrátit na příslušné státní instituce, ale i na relativně vysoký počet spotřebitelských 

organizací nevládního charakteru. Spotřebitelé tak mají velkou oporu, pokud jsou jejich práva 

prodejci upírána. Je správné, že se výrobci musí při výrobě produktů řídit technickými 

normami, protože kvalita produktů by byla daleko horší a navíc by zdraví, život či majetek 

spotřebitelů byl častěji ohrožen.  

 Co se týče mezinárodního hlediska, dle mého úsudku je dobře, že je zajištěn 

minimální základní standard v oblasti OS všemi členskými státy, což přispívá jednak 

k harmonizaci a sjednocení vnitřního trhu EU, ale také ke zvyšování ochoty spotřebitelů 

nakupovat výrobky a služby mimo území ČR (nebo zájmu zahraničních obyvatel nakupovat 

statky v ČR).  
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3 Reklamace 

 

 Téměř každodenně se při koupi zboží a služeb dostáváme do pozice spotřebitele               

a často se tak musíme zabývat otázkami uplatňování práv z odpovědnosti za vady koupené 

věci. Úprava reklamací je tedy důležitou součástí problematiky OS. Na dodržování právní 

úpravy reklamací dohlíží výše popsaná ČOI (viz kapitola 2.4.2) jako dozorový orgán v této 

oblasti.   

 V této kapitole se zaměříme na právní úpravu reklamací z pohledu ObZ a ZoOS, 

konkrétně na charakteristiku odpovědnosti za vady, definici jednotlivých druhů vad, 

informace týkající se záruční lhůty, reklamačního místa, reklamačních podmínek a dokladů 

potřebných k reklamacím. Nutností je nezapomenout také na samotné reklamační řízení          

a možnou prevenci před reklamacemi. Tato informační obsáhlost by měla zajistit návaznost 

na již zmíněnou analýzu reklamačního řízení z právního pohledu. 

 

3.1  Právní úprava reklamací 

 

 Právní úprava reklamací v ČR je obsažena v různých právních předpisech. 

Nejdůležitější pro úpravu reklamací je ObZ, který se problematikou reklamací zabývá ve své 

osmé části. ObZ řeší vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem. Upravuje smlouvu kupní, 

smlouvu o dílo, řeší také spotřebitelské smlouvy. Další důležité právní předpisy, týkající se 

prodeje zboží v obchodě, opravy a úpravy věci a zhotovení díla, jsou ZoOS, zákon                     

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a pro čistě podnikatelské vztahy se použije zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník. 
31

  

 

3.2  Odpovědnost za vady 

 

 Odpovědnost za vady je jednou ze základních občanskoprávních odpovědností. 

Vzniká porušením primární právní povinnosti, jež vyplývá z určité právní skutečnosti nebo 

právní povinnosti, a je vymezena většinou jako povinnost sekundární, respektive následná. 
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Vadou rozumíme „vše, co snižuje možnost využití a upotřebení věci nebo ji jinak 

znehodnocuje“.
32

  

Odpovědnost za vady vzniká tehdy, pokud nastane občanskoprávním předpisem 

předvídaná právní skutečnost, např. pokud se u prodané věci projeví v určité době nějaká 

vada. Na základě toho pak vznikají určité právní povinnosti prodávajícího a jim odpovídající 

práva kupujícího. ObZ říká, že „ten, kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že 

věc má v době plnění vlastnosti vymíněné nebo obvyklé, že je věc možno použít podle povahy 

a účelu smlouvy, příp. podle toho, co si strany ujednaly, a že věc nemá právní vady“.
33

 Na 

základě toho vznikají předpoklady práva věc reklamovat. Jedná se o existenci platného 

právního závazkového vztahu, úplatnost plnění, porušení právní povinnosti prodávajícího 

splnit závazek řádně a existence příčinné souvislosti mezi vznikem vadného plnění                  

a porušením povinnosti prodávajícího. Právní povinnost prodávajícího vzniká vždy tehdy, 

pokud se na dané věci projevila v konkrétní lhůtě vada. Není tedy nutné, aby prodávající vadu 

věci zavinil sám nebo jeho zaměstnanec, věděl o ní anebo mohl její vznik odvrátit. 

Prodávající je vždy odpovědný za výsledek, tím je spotřebitel chráněn proti svalování viny 

prodávajícího na dodavatele apod. 
34

 

 Odpovědnost prodávajícího zahrnuje tedy zákonnou odpovědnost za vady, jež zboží 

vykazuje již při jeho převzetí (jedná se o shodu nebo rozpor s kupní smlouvou) po dobu 6 

měsíců ode dne koupě, a záruční odpovědnost za vady, jež se vyskytnou po převzetí zboží 

v tzv. záruční lhůtě. 

 Shoda s kupní smlouvou znamená, že prodávaná věc je: 

 bezvadná,  

 v souladu s požadavky příslušných právních předpisů,  

 odpovídá stanovenému množství, hmotnosti a míře,  

 odpovídá účelu, který prodávající pro užití věci uvádí anebo je pro určitou věc 

obvyklý,  

 splňuje smlouvou stanovený požadavek na jakost a užitnou vlastnost.  
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Rozpor s kupní smlouvou znamená, že prodávající je povinen uvést zboží do stavu, 

který odpovídá kupní smlouvě, a to tak, že provede opravu anebo výměnu daného zboží. 

Pokud však tento způsob není možný, je povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny anebo 

odstoupit od smlouvy.
35

 

 ObZ vady rozděluje na faktické a právní. Vady však lze dělit také na odstranitelné         

a neodstranitelné anebo zjevné a skryté.  

 

3.2.1  Vady faktické, právní a zjevné 

 

 Faktická vada věci je nedostatek vlastnosti věci, který ji svou existencí znehodnocuje. 

Jedná se o takové vlastnosti věci, které má daná věc mít vzhledem k ustanovením právních 

předpisů, technických norem anebo smluv. „Vada může spočívat v nedostatku materiálu, 

množství, vzhledu, konstrukce, funkčnosti, výkonnosti… Lze tak rozlišovat vady jakostní 

(kvality), spočívající ve splnění v jiné kvalitě, než vyplývá ze závazku, a množstevní (kvantity), 

kdy dojde ke splnění jiného (ať už menšího, nebo většího) množství, než odpovídá 

dohodnutému závazku.“
36

 Odpovědnost za faktické vady na věci se vztahuje jak na vady 

výrobní, tak i vady vzniklé při dopravě, skladování, tedy před převzetím věci kupujícím.  

 Právní vada věci je nedostatek věci, který brání jejímu nabyvateli získání k předmětu 

plnění příslušná smluvní práva ve stanoveném rozsahu a obsahu. „Jde o práva třetích osob, 

jimiž je převáděná věc zatížena, aniž by to bylo kupujícímu při uzavření smlouvy známo a jím 

akceptováno.“
37

 Právní vady věci nastávají také tehdy, pokud je věc zatížena, v rozporu se 

smlouvou, zástavním právem, věcným břemenem, právem vztahujícím se k duševnímu 

vlastnictví anebo jinému absolutnímu právu, které je vázáno na třetí osobu. Pokud chce osoba 

věc, kterou získala, reklamovat, protože si na danou věc činí nárok třetí osoby, musí bez 

zbytečného odkladu poté, co třetí osoba uplatnila své právo, oznámit svému předchůdci, aby 

danou právní vadu odstranil. Hlavním důvodem je sdělení předchůdce svému nabyvateli 

námitky proti nároku třetí osoby, např. námitku promlčení, aby nabyvatel mohl uplatnit proti 

třetím osobám stejné námitky jako jeho předchůdce.  
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Zjevná vada je taková vada, která existuje již při převzetí věci. Tato vada je snadno 

zjistitelná a rozpoznatelná, k jejímu zjištění není třeba zvláštních znalostí nebo důkladné 

prohlídky. Pokud se jedná o vadu zjevnou, nelze věc reklamovat. Smyslem je pak motivace 

zákazníků k pozornosti a opatrnosti při nakupování a přebírání samotného zboží. Výjimkou je 

případ, kdy prodávající nabyvatele věci ujistil, že věc nemá žádné závady, a toto se ukáže 

jako nepravdivé. V tomto případě pak nese odpovědnost za vady prodávající. 
38

 

 

3.3  Záruční lhůta 

 

 Záruční lhůta je takový časový úsek, v němž lze uplatnit právo věc reklamovat.
39

 

V záruční lhůtě nese prodávající odpovědnost za vady, které se projeví jako rozpor s kupní 

smlouvou po převzetí daného zboží. Záruční lhůta se všeobecně nevztahuje na opotřebení věci 

způsobené jejím užíváním spotřebitelem (tedy užíváním obvyklým). V současné době je 

záruční lhůta stanovena: 

 pro potravinářské zboží na 8 dnů,  

 u prodeje krmiv na 3 týdny,  

 u prodeje zvířat na 6 týdnů,  

 u spotřebního zboží na 24 měsíců, 

 pro stavby na 3 roky, 

 pro úpravy a opravy výrobků na 3 měsíce, 

 pro stavební práce na 18 měsíců, 

 pro zhotovení věci na zakázku na 6 měsíců. 

 

Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k této věci přiloženém uvedena 

lhůta k použití věci, tzv. expirační lhůta, záruční lhůta pak nekončí před skončením této lhůty 

expirační. Právo z odpovědnosti za vady (tj. právo věc reklamovat) musí být uplatněno 

v rámci této lhůty (nejpozději v den stanovené expirační lhůty) u prodávajícího, jinak zaniká.  

Pokud se jedná o věci, které podléhají rychlé zkáze nebo spotřebě, platí, že prodávající 

neodpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci. Tyto věci 

lze reklamovat pouze den následující po koupi.  
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U věci použitých prodávající odpovídá pouze za vady, které zboží vykazuje pouze při 

samotném převzetí zboží kupujícím. U této skupiny věcí právo věc reklamovat zaniká, pokud 

nebylo uplatněno nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato lhůta však 

může být na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím zkrácena na nejméně 12 měsíců 

a zároveň je prodávající povinen tuto zkrácenou lhůtu uvést v dokladu o koupi věci.  

Záruka u věcí prodávaných za nižší cenu, než je cena prodejní, se nevztahuje na vady, 

kvůli jakým byla cena nižší sjednána. Spotřebitel však musí být s touto vadou srozuměn. 

V případě, že se na věci objeví jiná vada, která nebyla důvodem pro snížení ceny věci, je 

prodávající povinen, při uplatnění práva kupujícího zboží reklamovat, postupovat takovým 

způsobem, jako by se jednalo o věc, jejíž cena nebyla snížena.
40

  

„Všechny záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Existuje však výjimka 

a to v případě, že má věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající (např. v případě 

plynových spotřebičů, které si spotřebitel není schopen připojit sám). Tady začne záruční 

doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu.“
41

 Spotřebitel je však v tomto případě 

povinen objednat uvedení do provozu v době nejdéle do 3 týdnů od převzetí zboží. 
42

 

 

3.3.1  Stavení běhu záruční lhůty 

 

 V případě odstranění vad věci opravou se na základě ObZ do záruční lhůty 

nezapočítává doba, která uplyne od okamžiku, kdy spotřebitel uplatní své právo věc 

reklamovat, do té doby, kdy je kupující po skončení opravy věci povinen věc převzít. Věc by 

měla být převzata do 1 měsíce ode dne provedení opravy anebo do 1 měsíce ode dne 

vyrozumění o provedení opravy, pokud oprava byla provedena později. Stavení záruční lhůty 

končí tím okamžikem, kdy si danou věc kupující do uvedené lhůty nevyzvedne.  

 Pro počátek stavení běhu záruční lhůty je tak důležitá rozhodná doba uplatnění práva 

věc reklamovat kupujícím, nikoliv okamžik, kdy je věc skutečně vzata do opravy (zde je 

problém na straně prodávajícího, který např. nedisponuje dostatkem kapacity pro záruční 

opravy, nemá k dispozici náhradní díl nutný pro opravu věci apod., a práva spotřebitele tím 

nemohou být dotčena).  
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 Stavení záruční lhůty se týká věci jako celku, nikoliv pouze její vadné součástí, jelikož 

opravou součástí věci se stává věc nepoužitelná jako celek. Ke stavení záruční lhůty dochází          

i tehdy, kdy je spotřebiteli daná reklamovaná věc vrácena jako neopravitelná. „Pokud kupující 

uplatnil právo na odstranění více vad a prodávající (záruční servis) vůbec neprovedl opravu 

některé z nich, aniž by práva kupujícího uspokojil jiným způsobem, zůstává dle soudní praxe 

zákonná záruční doba stavena i poté, kdy kupující převzal věc zpět.“
43

 

 Prodávajícímu klade právní předpis povinnost vystavit kupujícímu potvrzení o tom, 

kdy spotřebitel uplatnil právo věc reklamovat, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení 

reklamace spotřebitel požaduje, kdy byla oprava věci provedena a jaká byla délka jejího 

trvání (lze najít na rubu dokladu o koupi nebo v reklamačním protokolu). 

 V současnosti je spotřebitel oprávněn požadovat doklad o: 

 uplatněné reklamaci (potvrzení, že právo kupujícího věc reklamovat bylo uplatněno 

v záruční lhůtě), 

 vyřízení reklamace (tento doklad má význam především pro určení, o jakou dobu se 

záruční lhůta prodlužuje nebo že začíná běžet nová záruční lhůta), 

 zamítnutí reklamace (lze použít jako důkazní prostředek v případném soudním 

sporu).
44

 

 

3.3.2  Přerušení běhu záruční lhůty 

 

 Přerušení běhu záruční lhůty znamená, že začíná běžet záruční lhůta nová a to na 

základě výměny věci za novou. Záruční lhůta, která uplynula před touto výměnou, se do nové 

záruční lhůty nezapočítává. Výjimku však tvoří skutečnost, že pokud se výměna týkala pouze 

součásti věci, týká se nová záruční lhůta jen této vyměněné součásti a u zbývající části věci 

plyne lhůta dosavadní.
45

  

 

 

 

 

                                                           
43

 HOUDEK, Daniel. Jak úspěšně reklamovat. Rádce spotřebitele i obchodníka. Praha: GRADA, 2007. 164 s. 

ISBN 978-80-247-2201-6. s. 31. 
44

 HOUDEK, Daniel. Jak úspěšně reklamovat. Rádce spotřebitele i obchodníka. Praha: GRADA, 2007. 164 s. 

ISBN 978-80-247-2201-6. 
45

 HOUDEK, Daniel. Jak úspěšně reklamovat. Rádce spotřebitele i obchodníka. Praha: GRADA, 2007. 164 s. 

ISBN 978-80-247-2201-6. 



25 

 

3.4  Reklamační místo 

 

 Odpovědnost za vady náleží výlučně prodávajícímu. Na základě toho kupující 

uplatňuje reklamaci u prodávajícího v místě jeho provozovny nebo sídla. Jestliže má 

prodávající provozoven více, je kupující oprávněn uplatnit právo věc reklamovat v kterékoliv 

z těchto provozoven a prodávající je povinen ze zákona přijmout reklamaci v kterékoliv své 

organizační složce, ve které je přijetí reklamace možné (zejména s ohledem na sortiment 

prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb).  Reklamačním místem může být také záruční 

servis, který je uveden v záručním listě. Zákazník v tomto případě, pokud by chtěl dané zboží 

vyměnit nebo kupní smlouvu zrušit, je povinen se obrátit přímo na prodávajícího.
46

 

 Pokud podnikatel ukončí svou podnikatelskou činnost v provozovně, je ze zákona 

povinen informovat o tom příslušný živnostenský úřad a zároveň je povinen uvést místo, kde 

lze případné závazky vypořádat. „Má-li provozovatel právního nástupce, který přebírá 

provozování jeho podnikatelské činnosti, vstupuje tento právní nástupce nejen do jeho práv, 

ale také do všech povinností původního provozovatele.“
47

 To znamená, že nový provozovatel 

provozovny musí odpovídat za vady a vyřízení reklamací za věci, které si spotřebitel koupil          

u původního provozovatele provozovny, jelikož převzetím provozovny právní nástupce 

zároveň přebírá všechny závazky vzniklé provozovateli původnímu.
48

  

 ZoOS stanovuje povinnost přítomnosti pracovníka, který je pověřen k vyřizování 

reklamací, v provozovně a to po celou provozní dobu. Prodávající nebo jím pověřený 

pracovník pro vyřizování reklamací je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, případně ve 

složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů.
49

 

 Pokud je však v záručním listě uvedena jiná osoba (jiný podnikatel) určená k opravě 

zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro daného kupujícího bližší, kupující pak 

uplatňuje právo na opravu zboží u tohoto podnikatele, který je určený k provedení záruční 

opravy. Tento podnikatel je opravu povinen provést ve lhůtě, která byla sjednána při prodeji 

věci mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud však kupující má nárok na výměnu věci nebo 
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odstoupení od kupní smlouvy, neuplatňuje toto právo u podnikatele určeného k provedení 

záruční opravy, ale přímo u prodávajícího, se kterým kupní smlouvu uzavřel.  

 V případě prodeje věci mimo provozovnu a tzv. distančního prodeje (tj. prodeje věci 

přes internet) je prodávající povinen kupujícímu sdělit informace o zárukách a službách po 

prodeji. „Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající 

povinen písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde 

může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit 

reklamaci.“
50

 

 Ve všech uvedených případech má spotřebitel možnost zaslat zboží, které chce 

reklamovat, prodávajícímu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (doporučuje se 

zasílání doporučenou formou, kdy spotřebitel má „v ruce“ doklad o tom, že danou věc 

odeslal). Pokud se jedná o prodej mimo provozovnu anebo distanční prodej, je spotřebitel 

oprávněn zboží zanést osobně přímo prodávajícímu, jenž kromě provozování e-shopu
51

 má         

i kamenný obchod (zde si mohou spotřebitele své objednávky vyzvednout a uplatňovat 

reklamaci).
52

 

 

3.5  Reklamační podmínky 

 

 Většina podnikatelů s podnikatelskou činností zaměřenou na prodej zboží                     

a poskytování služeb odkazuje spotřebitele na vlastní reklamační řády. Zde jsou uvedena 

práva spotřebitelů, na která mají ze zákona nárok. Nicméně někdy se lze setkat se zastaralými 

reklamačními řády anebo s takovými, které neobsahují všechna spotřebitelská práva podle 

platného ObZ. Spotřebitel tak usuzuje, že práva obsažená v daném reklamačním řádu jsou 

pouze ta, na která má nárok.  

 Většina reklamačních řádů obsahuje ustanovení týkající se záruční lhůty, ale 

neobsahuje pak informaci o shodě nebo rozporu s kupní smlouvou a tedy i o nárocích, které 

pak pro spotřebitele vyplývají. Není výjimkou, že reklamační řády prodávajících obsahují 

odkazy na špatné nebo neexistující paragrafy právních předpisů. Tímto prodávající porušuje 

ZoOS, neboť prodávající je povinen poskytovat informaci o rozsahu, podmínkách a způsobu 
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uplatnění práva věc reklamovat, včetně poskytnutí údajů o záručních opravách a tom, kde lze 

věc reklamovat.
53

 

 Aby byl příslušný reklamační řád platný a pro spotřebitele závazný, nesmí omezovat 

práva nebo rozšiřovat povinnosti kupujícího v rozporu se zákonem. Reklamační řád musí být 

spotřebiteli k dispozici k nahlédnutí, měl by být vyvěšen na viditelném místě a měl by být 

čitelný a srozumitelný. 
54

 

 

3.6  Doklady potřebné k reklamaci 

 

 Pro bezproblémový průběh vyřízení reklamačního řízení by kupující měl mít s sebou: 

 doklad o zaplacení věci, 

 záruční list, 

 Mimo jiné je dobré, aby spotřebitel disponoval dostatečným množstvím informací 

nejen o samotném výrobku, který má být předmětem reklamace, ale i o reklamacích, přičemž 

tyto informace může získat prostřednictvím internetu z příslušných právních předpisů                    

a z reklamačního řádu prodávajícího. Z psychologického hlediska je také důležité asertivní 

chování kupujícího a samozřejmě je požadováno, aby reklamované zboží bylo při uplatňování 

práva věc reklamovat čisté. 
55

 

Záruční list je dokument, jehož hlavním smyslem je potvrzení záruky na věc. Pokud to 

umožňuje povaha věci, může prodávající kupujícímu namísto záručního listu vydat doklad             

o zakoupení věci, jestliže tento doklad splňuje všechny náležitosti záručního listu. Záruční list 

musí obsahovat následující údaje: 

 název nebo obchodní firmu prodávajícího, 

 identifikační číslo a sídlo prodávajícího, pokud je prodávajícím právnická osoba, 

 jména a bydliště prodávajícího, včetně identifikačního čísla, pokud je prodávající 

osobou fyzickou. 

„Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající má srozumitelným 

způsobem (v jednoduchých a jasných formulacích) vysvětlit obsah a rozsah poskytované 

záruky, její podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. 
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V záručním listě je prodávající zároveň povinen seznámit kupujícího s tím, že poskytnutím 

záruky nejsou dotčena jeho práva, jež se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 

předpisů.“
56

  

Ustanovení upravující otázky týkající se záručního listu jsou obsaženy v ObZ                

a v ZoOS. Tyto právní předpisy přikazují prodávajícímu vystavit záruční list vždy, pokud o to 

kupující požádá. Žádný z těchto zákonů však nepřikazuje spotřebiteli povinnost předložit 

záruční list prodávajícímu, pokud chce uplatnit právo věc reklamovat. V tomto případě však 

je spotřebitel povinen prokázat jiným způsobem prodávajícímu, že kupní smlouvu uzavřel 

právě s tímto prodávajícím. Spotřebitel může toto prokázat prostřednictvím paragonu jako 

dokladu o koupi věci (jeho obsahem je označení prodávajícího, předmětu koupě, datum koupě 

a cena věci), dodacího listu, úvěrové smlouvy, výpisem z bankovního účtu anebo svědectvím 

jiné osoby (tento způsob je však nejslabším důkazním prostředkem). 
57

  

 

3.7 Reklamace vad 

 

 Jelikož se vady na věci mohou vyskytnout prakticky kdykoliv, můžeme je rozlišit na 

vady existující v době prodeje a vady vzniklé v záruční lhůtě. V rámci kapitoly je popsána 

také právní úprava reklamací zboží, jež je prodáváno jako použité. 

  

3.7.1  Reklamace vad existujících v době prodeje 

 

 Na základě prodeje zboží v kamenném obchodě ObZ rozlišuje 2 odpovědnosti za 

vady. První je odpovědnost za vady, které existují již v době převzetí zboží kupujícím. Druhá 

odpovědnost je odpovědnost záruční, jež se projeví jako rozpor se smlouvou kupní v rámci 

záruční lhůty. Z tohoto rozlišení odpovědnosti za vady se odvíjí práva kupujícího. Pokud není 

zboží při jeho převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné 

uvedení zboží do stavu, jenž odpovídá stavu uvedeném v kupní smlouvě, a to bez zbytečného 

odkladu. V tomto případě záleží na kupujícím, zda se rozhodne pro výměnu zboží stejného 

charakteru (nezáleží na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou) anebo 

vadné zboží předá k opravě.  
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 V případě, že nelze zboží opravit nebo prodávající stejný produkt nemá již k dispozici, 

může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

Tato práva kupujícímu zanikají tehdy, jestliže prodávající před převzetím zboží kupujícího 

seznámil s rozporem s kupní smlouvou anebo kupující sám rozpor s kupní smlouvou způsobil.  

 ObZ však stanovuje tzv. vyvratitelnou právní domněnku, která říká, že „rozpor 

s kupní smlouvou, který se projeví během prvních 6 měsíců po převzetí věci, se považuje za 

rozpor existující již při jejím převzetí“.
58

 Pokud tedy neprokáže prodávající opak anebo            

není-li to v souladu s charakterem věci, bere se zboží jako vadné už při jeho převzetí 

kupujícím. Prodávající se nemůže své odpovědnosti za škodu zprostit ani poukázáním na to, 

že vadnost výrobku způsobil výrobce, přepravce anebo se věc stala vadnou jejím skladováním 

apod. 
59

 

 

3.7.2  Reklamace vad vzniklých v záruční lhůtě 

 

 Na základě ObZ je prodávající odpovědný za vady, které se na zboží vyskytnou po 

jeho převzetí kupujícím v záruční lhůtě. To však neplatí u věcí, které se rychle kazí anebo 

jsou použité. Tímto je kupujícímu zaručeno, že při správném používání, jež odpovídá účelu 

věci, bude zakoupená věc disponovat požadovanými vlastnosti i určitou dobu po jejím 

převzetí. „U věcí, které se rychle kazí (vzhledem k jejich charakteru nezaručujícímu 

zachování původních vlastností) a u věcí použitých odpovídá prodávající jen za vady, jež má 

prodaná věc při převzetí kupujícím.“
60

  

 Reklamace v záruční lhůtě se však nevztahuje na takové opotřebení věci, jaké 

odpovídá charakteru běžného používání. Může se jednat například o reklamaci používané 

obuvi, která má ošlapanou podrážku. Spotřebitel tak nesmí zaměňovat životnost věci                

a záruku. Jestliže z povahy věci vyplývá, že životnost věci bude kratší než její záruční lhůta 

(např. u žárovky, jejíž životnost se vyznačuje určitým počtem odsvícených hodin), o vadu 

zboží se nejedná. To znamená, že ještě před uplynutím záruční lhůty dochází k celkovému 

opotřebení dané věci a to pouze jejím obvyklým užíváním. Samozřejmě zde hraje důležitou 

roli intenzita užívání věci a častost jejího používání. Zboží však spotřebitel nemůže 
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reklamovat, pokud vady na něm vznikly nešetrným zacházením, nedodržením návodu 

k používání věci anebo nedostatečnou údržbou. Naopak prodávající je odpovědný za takovou 

vadu, kdy při obvyklém používání daná věc nezaručuje funkčnost po dobu životnosti, která 

vychází z technických norem a která je uznána výrobcem.  

 Prodávající je odpovědný i za vadu, jaká vznikla na základě montáže provedené 

neodborným způsobem anebo jiným neodborným uvedením věci do provozu. Tato povinnost 

platí pouze tehdy, pokud taková montáž byla sjednána předem v kupní smlouvě a zároveň 

byla uskutečněna prodávajícím nebo k tomu prodávající pověřil jinou osobu anebo pokud 

montáž nebo jiný způsob uvedení věci do provozu provedl sám kupující podle přiloženého 

návodu k použití a pokynů v něm uvedených.
61

  

 

3.7.3  Reklamace věcí prodávaných jako použité zboží 

 

 ObZ vyjímá ze zákonné záruky věci, které jsou prodávány jako věci použité. 

Prodávající je pak odpovědný pouze za ty vady, které věc vykazuje při převzetí spotřebitelem, 

tj. bez existence jakékoliv záruční lhůty, v níž by prodávající odpovídal za další vady, které 

by se projevily po převzetí věci spotřebitelem. Prodávající však může spotřebiteli poskytnout 

záruku smluvního charakteru.  

 Jestliže se na použité věci objeví vada po jejím převzetí kupujícím, která existovala již 

v době převzetí věci, avšak najevo vyšla až později, podle ObZ platí speciální lhůta. Ta říká, 

že tuto vadu lze oznámit dodatečně a prodávající za ni nese odpovědnost. Povinnost 

prodávajícího nést odpovědnost za takovéto vady zanikají uplynutím 24 měsíců ode dne 

převzetí věci spotřebitelem. Tuto zákonnou lhůtu může prodávající s kupujícím dohodou 

zkrátit na ne méně než 12 měsíců. Zkrácení lhůty musí prodávající vyznačit na dokladu          

o prodeji věci, jinak se tato lhůta bere tak, jako by zkrácena nebyla.  

 Co se týče reklamace použité věci, má kupující obdobná práva jako by se jednalo                

o koupi věci nové, výjimku tvoří pouze výše uvedené podmínky. I když se jedná o již použité 

zboží, podle ObZ i taková věc musí být ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že tomu tak 

není, má spotřebitel právo na to, aby bez zbytečného odkladu a bezplatně byla věc uvedena do 

stavu, který odpovídá kupní smlouvě. I v tomto případě na rozpor s kupní smlouvou existuje 

vyvratitelná právní domněnka. Příkladem může být ojeté auto prodávané v autobazaru, kdy 
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v kupní smlouvě je uveden určitý stav tachometru, avšak ten není v souladu se skutečně 

najetými kilometry. Spotřebitel má právo takový automobil reklamovat a prodávající je 

povinen nést za tuto skutečnost odpovědnost.  

 Pokud se jedná o bazarový prodej použitých věcí, vznikají někdy pochyby o tom, která 

ze stran je subjektem odpovědným za vady. Pro určení tohoto povinného subjektu je 

podstatné, jaký právní vztah je mezi prodávajícím a původním majitelem prodávané použité 

věci. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je nutné rozlišovat, jestli mezi těmito 

stranami byla uzavřena smlouva o obstarání prodeje věci nebo zprostředkovatelská smlouva, 

byť v praxi je tato smlouva mezi stranami formálně pojmenována jinak. Jestli tedy bazar              

a původní majitel prodávané věci uzavřou mezi sebou smlouvu zprostředkovatelskou, bazar, 

tedy zprostředkovatel, je zavázán jen k vyhledání jiné smluvní strany pro původního majitele 

věci. Bazar v tomto případě neuzavírá smlouvu s 3. osobou. Tu uzavřít může pouze v případě, 

že by k tomu byl pověřen původním majitelem věci, avšak i zde bazar jedná jménem 

původního vlastníka věci. V případě odpovědnosti za vady je zde povinný původní majitel 

věci, mezi bazarem a 3. stranou nevzniká žádný právní vztah. Opačným případem je druhý 

typ smlouvy a to smlouva o obstarání prodeje věci, kdy prodávající vůči 3. osobě jedná za 

původního vlastníka věci na základě nepřímého zastoupení, tj. svým jménem na účet 

zastoupeného. V tomto případě nese odpovědnost za vady bazar, mezi původním majitelem 

věci a 3. stranou nevzniká žádný právní vztah.
62

 Zároveň je však důležité, jestli „kupující ví, 

popř. musí z okolností vědět, že s ním prodávající (bazar) jedná jako zástupce jiného subjektu 

(původního kupujícího). Pokud toto kupujícímu není známo, nemůže se prodávající (bazar) 

zprostit odpovědnosti za vady poukazem na to, že věc pouze zprostředkovává.“
63

  

 

3.8  Reklamační řízení 

 

 Obecně platí, že by si zákazník měl ještě před reklamováním zakoupeného zboží 

položit otázku, zda s danou věcí zacházel podle přiloženého návodu k použití, zda výrobek 

ošetřoval podle pokynů výrobce a zda výrobek používal jen k těm účelům, k jakým byl určen. 

Dále by si spotřebitel měl uvědomit, že výsledek reklamačního procesu závisí také na tom, 

zda vada na výrobku byla zapříčiněna tím, že spotřebitel s daným produktem manipuloval 
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nešetrně a výrobek se díky tomu stal nefunkčním nebo jeho funkčnost byla tímto omezena. 

V tomto případě je velice pravděpodobné, že prodejce reklamaci spotřebiteli neuzná. Stává se 

totiž, že prodejce se při zahájení reklamačního řízení zaměří právě na výše uvedené. Pokud je 

však spotřebitel přesvědčen, že věc je nefunkční kvůli použitému materiálu, špatnému 

zpracování či nevhodné konstrukci, je nutností spotřebitele bezodkladně věc u prodejce 

reklamovat.
64

 

 Reklamační řízení je „proces uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady 

oprávněným na povinném“.
65

 ZoOS (ObZ pojem reklamace neřeší, z výše uvedených kapitol 

je zřejmé, že se týká odpovědnosti za vady a vad samotných) říká, že prodávající nebo jím 

pověřený pracovník musí rozhodnout o reklamaci ihned, popřípadě ve lhůtě do 3 dnů
66

, pokud 

se jedná o složitější případ. Samotná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 

maximálně však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta může být 

prodloužena a to pouze na základě dohody mezi prodávajícím a spotřebitelem. Spotřebitel je 

ze zákona povinen prodávajícímu poskytnout potřebnou součinnost pro zjištění vady a její 

odstranění. Spotřebitel nemá ze zákona povinnost dopravit vadnou věc do provozovny, 

případně sídla prodávajícího, což se váže především k rozměrnějšímu zboží jako je nábytek, 

plynové kotle apod., kdy by doprava věci k prodávajícímu byla velice problematická anebo 

nemožná.  

 Pro uplatnění práva věc reklamovat je spotřebitel povinen prokázat koupi věci                

u prodávajícího na základě dokladu o koupi věci nebo jiného dokladu prokazujícího uzavření 

smlouvy o koupi věci s prodávajícím. Zároveň je povinen předloženým dokladem prokázat, 

že věc je v záruční lhůtě a tato stále běží. Prodávající nesmí v záruční lhůtě odmítnout 

přijmout reklamaci z důvodu absence dokladu o koupi věci nebo záručního listu, jestliže 

spotřebitel předložil jiný doklad, z kterého je příslušnost prodávajícího a existence záruční 

lhůty zřejmá. Prokázat koupi produktu u prodávajícího spotřebitel může i výpisem 

z bankovního účtu na základě platby věci kreditní kartou anebo prohlášením svědka, jenž byl 

přítomen u nákupu věci (zde hraje roli průkaznost, která je v tomto případě velice nízká).  

 Spotřebitel si musí dávat pozor na to, že někteří prodávající trvají na odevzdání 

dokladu o koupi věci společně s reklamovanou věcí, což není zákonná povinnost kupujícího. 
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Jestliže tak spotřebitel učiní, vzdává se tím ve většině případů jediného důkazu o zakoupení 

věci. Prodávající by si měli vytvořit pouze kopii předloženého dokladu nebo do něj pouze 

nahlédnout. Stejný princip nastává i tehdy, pokud dojde k odstoupení od smlouvy spolu 

s vrácením kupní ceny a zboží. Prodávající i spotřebitel by si měli nechat původní prodejní 

doklad s vyznačením zrušení prodeje nebo by měla být sepsána listina nová, která bude 

obsahovat informaci o zrušení kupní smlouvy.  

 Právo věc reklamovat spotřebitel může uplatnit u prodávajícího nejen osobně, ale také 

prostřednictvím poštovního zprostředkovatele, telefonicky, e-mailem apod. Pro vyloučení 

případných sporů (např. spor týkající se stavení běhu záruční lhůty) je nutné od prodávajícího 

požadovat potvrzení písemného charakteru, jež se týká uplatnění nároku z odpovědnosti nebo 

odmítnutí reklamace. Pokud spotřebitel předá prodávajícímu (nebo záručnímu servisu) věc 

k odstranění vady, je dobré požadovat doklad o předání věci k opravě. Jeho obsahem by mělo 

být minimálně označení subjektu, který potvrzení vystavil, datum uplatnění práva, popis věci 

(včetně výrobního čísla), přesný popis reklamované vady, stav opotřebení věci a také to, čeho 

se spotřebitel reklamací domáhá. Pokud spotřebitel přenechává prodávajícímu společně s věcí 

i její příslušenství, mělo by být i toto v tomto dokladu vyznačeno. Pokud není takovéto 

potvrzení vystaveno, může se stát, že spotřebiteli bude věc vrácena po skončení reklamačního 

řízení poškozená a poté se bude jen těžko domáhat toho, že věc byla poškozena v průběhu 

reklamačního procesu.  

 Ze zákona není prodávající povinný spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace 

informovat, pokud se k tomuto výslovně nezaváže (např. v záručním listě, v reklamačním 

protokolu). Je proto na spotřebiteli, aby se průběžně u prodávajícího informoval o stavu 

vyřízení reklamace, případně se dostavil v den uvedený v reklamačním protokolu.
67

 

 Samotný průběh reklamace nastiňuje obrázek 3.1. Smyslem vývojového diagramu je 

názorný sled postupů při reklamaci.  
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Obr. 3.1: Vývojový diagram postupu reklamačního řízení 

 

Zdroj: KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Principy a trendy ochrany spotřebitele. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2005. 168 s. ISBN 80-248-0913-3. s. 64. 

 
 

 Spotřebitel je oprávněn po prodávajícím v rámci reklamace vadné věci požadovat 

následující: 

a) odstranění vady: platí pouze v případě, kdy věc má vadu, jakou lze odstranit; 

prodávající má zde také možnost místo odstranění vady vadnou věc vyměnit za 

bezvadnou, 

b) výměnu věci, 
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c) odstoupení od smlouvy: spotřebitel požaduje předání vadné věci prodávajícímu                  

a vrácení kupní ceny věci; tato možnost je možná pouze tehdy, jestliže věc má 

neodstranitelnou vadu, která zároveň brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc 

bez vad, věc má vadu odstranitelnou, jenže stejná vada se po jejím odstranění vyskytla 

na věci ještě minimálně dvakrát, věc má zároveň větší množství různých vad (nejméně 

však vady 3) a pokud vada nebyla odstraněna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace, 

d) přiměřenou slevu z kupní ceny: tehdy, když věc má neodstranitelnou vadu, jež však 

nevadí k řádnému užívání věci, 

e) výměnu součástí: pokud má věc vadu týkající se pouze součástí věci. 

 

Po dobu prvních 6 měsíců ode dne prodeje věci je na prodávajícím, aby prokázal, že 

výrobek je ve shodě s kupní smlouvou anebo že deklarovaný rozpor s kupní smlouvou vznikl 

v důsledku porušení způsobu užívání nebo ošetřování ze strany spotřebitele (v případě sporu 

má vždy poslední slovo příslušný soud). V dalších měsících záruční lhůty, tj. od 7. do 24. 

měsíce, je postup reklamačního řízení závislý na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou 

anebo neodstranitelnou.  

Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen sepsat o každé reklamaci tzv. 

reklamační protokol. Tento protokol obsahuje minimálně tyto údaje: 

 určení prodávajícího a reklamujícího, 

 určení reklamovaného zboží, včetně uvedení data jeho prodeje, 

 kupní cenu reklamovaného zboží, 

 přesnou identifikaci reklamovaných vad na věci (tedy rozporu s kupní smlouvou), 

 požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace (např. oprava věci), 

 datum uplatnění práva věc reklamovat, 

 předpokládaný termín vyřízení reklamace, 

 podpis prodávajícího a reklamujícího, popřípadě i razítko prodávajícího (záručního 

servisu).  

Pokud spotřebitel přijde věc reklamovat, v rámci vyřízení reklamace může dojít ke 

dvěma scénářům. Prodávající (záruční servis) spotřebiteli vyhoví (tj. reklamaci uzná) anebo 

prodávající (záruční servis) reklamaci zamítne a spotřebiteli tak neuzná jeho právo reklamace. 

Ke druhému případu může dojít pouze tehdy, pokud je reklamace neoprávněná a prodávající 
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tedy za vzniklé vady na věci (popřípadě jiný rozpor s kupní smlouvou) neodpovídá nebo se             

o vadu nebo rozpor s kupní smlouvou nejedná vůbec.  

Jestliže nastane druhý scénář a reklamace je prodávajícím zamítnuta (např. prodávající 

spotřebiteli argumentuje tím, že výrobek byl nesprávně užíván), má spotřebitel právo se 

obrátit na soudního znalce (jejich seznam vedou krajské a obvodní soudy) nebo akreditovanou 

zkušebnu (jejich seznam lze najít na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci), 

kde mu bude vypracován odborný posudek reklamované vady.
68

 Pokud ani tento posudek 

nepřesvědčí prodávajícího o právu spotřebitele na uznání reklamace, má reklamující další 

možnosti. Prvním způsobem je možnost pokusu o smír, což je písemná žádost kupujícího, jež 

vyzývá prodávajícího ke zrušení kupní smlouvy. Spotřebitel by měl odůvodnit své odstoupení 

od smlouvy a měl by odkázat na danou část zákona, ve kterém se výslovně uvádí porušená 

povinnost prodávajícího. Obsahem pokusu o smír by měly být také požadavky kupujícího, 

včetně termínů jejich splnění.  

Další možností spotřebitele, jak upozornit na nesprávný postup prodávajícího, je poslat 

dopis do médií. Jelikož je problematika OS a konkrétně pak reklamace zboží velice aktuální, 

mnoho deníků zavedlo rubriku pro spotřebitele, která je velmi populární. Z marketingového 

hlediska se jedná o reference prodávajícího, a protože se spotřebitel s potenciálními zákazníky 

dělí o negativní zkušenosti, má to dopad právě na prodávajícího. 

Poslední možnost, která oproti dvěma předchozím není tak mírná, je podání žaloby. 

Pokud se spotřebiteli nepodaří kladně vyřídit svou reklamaci, může se domáhat svých 

spotřebitelských práv prostřednictvím soudu.
69

  

 

3.9  Prevence před reklamací 

 

 Spotřebitel by si měl vybírat pouze ty prodejce, kteří jsou solidní a o jakých ví, že při 

případné reklamaci od nich může očekávat slušné chování. Takového solidního prodejce 

může spotřebitel zjistit prostřednictvím mnoha ukazatelů již při návštěvě samotné provozovny 

(popř. sídla) prodávajícího. Jedná se například o čistotu provozovny, čistotu oděvu 

prodávajících, míra ochoty prodávajících, prodej nepředraženého zboží apod. Samozřejmě 
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mezi velice pozitivní faktory patří kladné reference známých, možnost si vyzkoušet nebo 

prohlédnout sortiment. Z marketingového hlediska si potenciální zákazníci také všímají, zda 

firma má své logo, které je již ustálené, a jakým způsobem společnost své produkty propaguje 

(např. reklama). Obecně je známo, že by se každý spotřebitel měl vyhýbat při nákupu věcí 

s dlouhodobou životností u různých stánkových prodejců nebo nedůvěryhodných zásilkových 

služeb, jelikož se ve většině případů zákazník nedočká klidného průběhu vyřízení reklamace. 

Spotřebitelé by tak měli raději nakupovat v tzv. kamenných specializovaných prodejnách, kde 

kromě hladkého průběhu vyřízení reklamací jsou prodávající schopni své zákazníky lépe 

informovat o nabízeném sortimentu produktů, popřípadě i o celkové nabídce dostupné na 

trhu.
70

 

 ZoOS prodávajícímu přikazuje povinnost, pokud to povaha výrobku umožňuje, daný 

výrobek spotřebiteli na jeho předchozí žádost předvést.
71

 Spotřebitel by měl tuto možnost 

ještě před svým nákupem využít a nákup zboží tak neuspěchat. Předvedení výrobku 

neznamená pouze jeho vizuální představení, ale mělo by být předvedeno i po jeho funkční 

stránce. Tímto se předejde minimálně tomu, že spotřebitel posléze až doma zjistí, že výrobek 

má vady nebo jiné rozpory s kupní smlouvou. U zahraničních výrobků by měl spotřebitel 

nahlédnout především do seznamu záručních a pozáručních servisů, aby nebyl překvapen, že 

výrobek nelze na území ČR opravit.
72

 

 „Na dnešním trhu je velká řada výrobků jednoho druhu a pro spotřebitele je často 

těžké orientovat se při nákupu výrobků. Pro snadnější a lepší výběr slouží značky pro 

spotřebitele umístěné na obalu výrobku.“
73

 Značky pro spotřebitele mohou být jak značky 

výstražné, jež musí být ze zákona uváděné výrobcem na obalech výrobků, tak značky 

upozorňující na jedinečné vlastnosti výrobků. Pro spotřebitele může být efektivní rozhodovat 

se podle těchto značek, které prostřednictvím certifikovaných organizací a zkušeben zaručují 

splnění vybraných požadavků na kvalitu produktů. 
74
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3.9.1  Značky kvality 

 

 Značky kvality, tzv. spotřebitelské značky, můžeme najít na webových stránkách 

Sdružení obrany spotřebitelů (dále jen SOS). Nachází se jich zde 68 a jsou mezi nimi značky 

týkající se bezpečnosti, ekologie, místa původu, ale také zvlášť hraček, potravin anebo 

elektroniky. Pro účely této práce jsou vybrány následující: 

 

 APEK – certifikovaný obchod: značka kvality služeb internetových obchodů, jež 

vyhovují pravidlům certifikace Asociace pro elektronickou komerci (dále jen APEK). 

APEK je tuzemský kompetentní orgán v oblasti elektronického obchodu. Tato značka 

říká, že daný internetový obchod poskytuje svým zákazníkům kvalitní úroveň služeb, 

zejména pak dodržování základních pravidel bezpečného a bezproblémového nákupu, 

pravdivé informování o provozovateli, procesu vyřízení objednávek, nákupu, 

reklamací a bezproblémové komunikace se spotřebiteli.
75

 Certifikát je udělován od 

roku 1999.
76

 

 

 Obr. 3.2: Značka: APEK – Certifikovaný obchod 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

 

 Bezpečné hračky: značka označuje bezpečný a zdravotně nezávadný výrobek, což 

zároveň garantuje certifikát Institutu pro testování a certifikaci, a. s. (dále jen ITC), 

který je na tuto značku vázán. Kvalitu a bezpečnost produktu garantuje po celou dobu 

platnosti certifikátu. Hračky jsou klasifikovány podle úrovně rizik a podle věkové 
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kategorie. ITC má právo dvakrát ročně provádět kontrolu nad certifikovanými 

hračkami. Platnost této licence je podmíněna pozitivními výsledky kontroly.
77

 

 

 Obr. 3.3: Značka: Bezpečné hračky 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

 

 Czech made: značka vyjadřující, že výrobek splňuje požadavky platných obecně 

závazných právních předpisů a že jeho vlastnosti odpovídají požadavkům nejméně 

v míře srovnatelné s nabídkou kvalitních zahraničních a tuzemských výrobků na 

českém trhu. Tato značka byla v roce 2002 přijata jako jedna z prvních značek do 

Programu podpory a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, jenž 

byl přijat na základě usnesení Vlády ČR. Tím je doložena důvěryhodnost této 

značky.
78

 

 

Obr. 3.4: Značka: Czech made 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

                                                           
77 ITC. Značka „Bezpečné hračky“. online . ©2011, poslední aktualizace 25. 11. 2011. cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.itczlin.cz/znacka-bezpecne-hracky.php 
78 SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY. Úvodní informace a Program Česká kvalita. online . ©2005 - 

2010 cit. 2012-01-20 . Dostupné z: http://www.sokcr.cz/znacka-kvality-czech-made 
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 Česká značka shody: tato značka znamená, že výrobek odpovídá požadavkům všech 

direktiv EU, které se na výrobek vztahují. Označení „CCZ“ se používalo v době před 

vstupem ČR do EU, označení „CE“ používají všechny členské státy EU. Pro označení 

„CE“ je důležitá pouze bezpečnost výrobků. Provedení a umístění této značky na 

výrobku je stanoveno Nařízením vlády č. 179/1997 Sb. Pokud není povinnost uvést 

tuto značku na výrobku přímo tímto nařízením uložena, nemusí se prohlášení o shodě 

přidávat na obal výrobku. 
79

 

 

 Obr. 3.5: Značka: Česká značka shody 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

 Energy star: tato značka označuje spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie             

a to jak za provozního režimu, tak i režimu pohotovostního. Je od roku 2002 

programem Ministerstva pro energetiku Spojených států amerických a Agentury pro 

ochranu životního prostředí. Zároveň je doporučována jako minimální požadavek na 

každý nákup. 
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Obr. 3.6: Značka: Energy star 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

                                                           
79 MARTIN DAŇHEL. Značky shody, certifikace. online . ©2008 cit. 2012-01-20 . Dostupné z: http://mad-

el.webnode.cz/znacky-shody-certifikace/ 
80 BUY SMART. Energy Star. online . ©2012 cit. 2012-01-20 . Dostupné z: http://www.buy-

smart.info/znamky/energy-star3/energy-star7 
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 Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP): obchod, jenž je držitelem této 

značky, má zpracovány obchodní podmínky podle SOS. Není však možno kontrolovat 

chování podnikatele, proto není zaručeno, že spotřebitel nebude mít problémy 

s reklamací. Spotřebiteli je však zaručeno, že se může vždy odkazovat na obchodní 

podmínky a domáhat se svých práv v nich obsažených. SAOP je udělován na dobu 

určitou, na dobu jednoho roku. Poté může být lhůta zase obnovena a to po revizi 

obchodních podmínek.
81

  

 

 Obr. 3.7: Značka: Spotřebitelský audit obchodních podmínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

 

 Ekologicky šetrný výrobek: Ministerstvo životního prostředí ČR garantuje, že 

výrobek označený touto značkou minimalizuje nepříznivé vlivy na životní prostředí           

a zdraví spotřebitele.
82

  

 

 Obr. 3.8: Značka: Ekologicky šetrný výrobek 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 
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 SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . Dostupné z: 
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 TCO: tato značka je zárukou, že je postaráno o zpětný odběr výrobku a jeho 

recyklaci, výrobek splňuje různá specifická kritéria na energii, ekologii a ergonomii. 

Tato kritéria jsou každoročně zpřísňována a rozpracovávána pro různé druhy 

elektroniky.
83

 Garantem je soukromá společnost TCOdevelopment, která je ve 

vlastnictví Švédské konfederace pro profesionální zaměstnance.
84

 

 

 Obr. 3.9: Značka: TCO 

 

 

 

 

 

Zdroj: SOS. Databáze spotřebitelských značek. online . ©2006 cit. 2012-01-20 . 

Dostupné z: http://www.spotrebitele.info/znacky/vsechny-znacky.html 

 

3.10  Zhodnocení a závěry 

 

 Problematika reklamací je jednou z oblastí OS a je upravena několika právními 

předpisy. Pouze jeden z nich však hovoří o samotném pojmu reklamace a to ZoOS. Ostatní 

tento pojem nezmiňují, přestože se k této oblasti váží. Co se týče samotné právní úpravy, 

myslím si, že oblast reklamací je dostatečně právně upravena, jednoznačně vymezuje práva 

spotřebitelů a povinnosti prodejců.  

Existence 30denní lhůty pro vyřízení reklamace je pro spotřebitele jistotou, že na 

reklamovaný výrobek nebude muset čekat delší časové období. Díky existenci stavení běhu 

záruční lhůty se reklamací délka záruční lhůty automaticky prodlužuje, čímž spotřebitele 

nekrátí na jeho právech.  

 Prodejci vyžadují, aby příslušný nákup reklamované věci spotřebitel prokázal 

dokladem o koupi věci nebo záručním listem. Zákon připouští i jiné varianty tohoto 

prokázání, čímž umožňuje spotřebiteli ochranu práv v případě ztráty dokladu o koupi věci. 

Pro prodejce je takovéto prokázání koupě věci důležité, protože pokud by přijal reklamaci 
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shodného sortimentu produktů od jiného prodejce, vznikaly by mu tím vyšší provozní 

náklady.  

 Existence vyvratitelné právní domněnky (viz kapitola 3.7.1) umožňuje výrobek 

reklamovat jako by se jednalo o vadu věci existující již v době prodeje a to ve lhůtě do 6 

měsíců ode dne převzetí věci spotřebitelem. Myslím si, že spotřebiteli by postačila lhůta 

mnohem kratší, záleží však na charakteru produktu. Pokud by se jednalo např. o notebook, 

spotřebitel si jeho funkce vyzkouší během kratší doby než je zákonná šestiměsíční lhůta. 

Lhůtu vyvratitelné právní domněnky bych zkrátila na 1 nebo 2 měsíce. Možnost tento produkt 

reklamovat v záruční lhůtě je pak dostačující.  

 Jak nastiňuje obrázek 3.1, průběh reklamačního řízení je složitým procesem. 

Reklamační řízení musí být v souladu s právními předpisy a musí mít specifický průběh. 

V případě, že výsledek reklamace není pro spotřebitele uspokojivý, může se obrátit na soud, 

ČOI anebo se snažit věc vyřešit prostřednictvím jednání s prodávajícím. Dle mého názoru se 

mnozí prodávající snaží pouze co nejvíce vydělat a ke svým zákazníkům se chovají 

neprofesionálně. Spotřebitelé jsou alespoň takovým způsobem chráněni před nekalým 

jednáním prodávajících, i když taková řešení jsou časově náročná. Proto jsem zmínila 

v kapitole 3.9 možnosti prevence před samotným vznikem reklamací.  

 Existuje celá škála značek kvality, díky kterým jsou spotřebitelé informování o tom,          

u jakého prodejce nakupují a jak kvalitní výrobek si hodlají koupit. Značky mají pod záštitou 

různé státní organizace, spotřebitelské organizace anebo soukromé společnosti. Dle mého 

úsudku je existence těchto značek dobrou podporou pro OS.  
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4 Analýza reklamačního řízení vybrané společnosti 

 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost, která se zabývá především 

maloobchodním prodejem výpočetní techniky, spotřební elektroniky a software.   

Jelikož si management společnosti nepřeje, aby údaje, které mi pro účely této 

diplomové práce společnost poskytla, nebyly zveřejňovány, bude mnou společnost 

pojmenována jako SWel, a. s.  

V této kapitole bude rozebrána základní charakteristika společnosti SWel, a. s., její 

ekonomický vývoj a pozornost bude detailně zaměřena na analýzu reklamačního řízení 

z právního pohledu, která bude vycházet z předešlých kapitol. Smyslem je určit, zda 

společnost SWel, a. s. postupuje v rámci reklamačního řízení v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Kromě právní analýzy bude provedena analýza statistického charakteru, 

která určí základní statistické ukazatele pro počty reklamací za rok 2011. V návaznosti na 

statistickou analýzu bude proveden rozbor nejkritičtějšího měsíce pro četnost reklamací 

prostřednictvím vybraných nástrojů řízení jakosti. Účelem bude zjištění, jaká oblast 

reklamovaných produktů se nejčastěji vyskytuje, a nalezení možných příčin vzniku těchto 

reklamací.  

 

4.1  Charakteristika společnosti SWel, a. s. 

 

 Společnost SWel, a. s. vznikla na našem trhu v roce 2000 za účelem prodeje 

komponent pro výpočetní techniku, hotových počítačových sestav a periférií k počítačům. 

Později byl sortiment rozšířen na kompletaci počítačových sestav na základě přání klientů,          

tj. na zakázku. V dnešní době společnost nabízí také spotřební elektroniku, spotřební 

materiály a modelářské potřeby.  

 Původní podnikatelský plán, dodržovaný do dnešní doby, stavěl na dlouhodobém 

udržování nízké marže za účelem zachování atraktivních cen pro zákazníky a tvorbu zisku 

společnosti postupným nárůstem obratu prostřednictvím nových forem prodeje (prodej 

prostřednictvím e-shopu, který firma zrealizovala poprvé v roce 2005) a postupným 

rozšiřováním obchodních míst.  

 SWel, a. s. působí ve dvou městech a to v Ostravě, kde také původně vznikla, a Brně. 

V Ostravě do roku 2011 působila střediskově, kdy prodejny byly rozděleny podle sortimentu 

prodávaných produktů. Od konce roku 2011 se však tato střediska sjednotila, přičemž nadále 
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zůstává centrální sklad společnosti a prodejna zaměřená na modelářství mimo tyto prostory. 

Primárně je prodej určen pro koncové zákazníky, pro odběratele je přínosem především 

specializované zaměření sortimentu a obsluha odborně vyškolených pracovníků. Společnost 

je v současné době populární nejen v našem regionu, ale také po celém území ČR díky 

provozování již zmíněného elektronického obchodu.
85

  

 Co se týče ekonomické činnosti společnosti SWel, a. s., díky provozování e-shopu            

a nízkým obchodním maržím, jsou její tržby vysoké a společnost zaujímá na českém trhu 

velice dobrou pozici. Graf 4.1 vyjadřuje vývoj tržeb v začátcích existence společnosti. 

 

Graf 4.1: Vývoj tržeb v letech 2000 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zdroj: SWEL A.S. Výroční zpráva 2007. online . ©2012 cit. 2012-02-18 . Dostupný z: 

www.justice.cz  

 

V grafu 4.1 jsou jednoznačně vidět rostoucí tržby společnosti SWel, a. s., přičemž od 

roku 2005, kdy byl spuštěn i elektronický obchod, se tržby zvýšily téměř o třetinu oproti 

předchozímu roku. Právě tato jedna třetina je podíl e-shopu na celkovém stavu tržeb 

společnosti.
86

  

Další graf 4.2 pak vyjadřuje podíl jednotlivých prodejen (CS – centrální sklad,            

HW – prodejna hardware, IM – prodejna spotřebního materiálu, NB – prodejna notebooků) na 

celkovém objemu tržeb za rok 2010. Je zde vidět, že e-shop zaujímá 41 % celkových tržeb.  
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 SWEL A.S. Výroční zpráva 2007. online . ©2012 cit. 2012-02-18 . Dostupný z: www.justice.cz 
86

 SWEL A.S. Výroční zpráva 2007. online . ©2012 cit. 2012-02-18 . Dostupný z: www.justice.cz 



46 

 

Graf 4.2: Podíl prodejen na objemu tržeb – rok 2010 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 Zdroj: Interní časopis společnosti SWel, a. s. 

 

Následující graf 4.3 pak vyjadřuje tržby za rok 2010 a počátek roku 2011, tedy tržby 

velice aktuální. Z grafu je patrné, že tržby společnosti jsou na počátku roku 2011 vyšší než 

tomu bylo v předchozím roce ve stejném období.  

 

Graf 4.3: Tržby 2010/2011 

    Zdroj: Interní časopis společnosti SWel, a. s. 
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Na vysoký tržbách se podílí i kvalitní prezentace společnosti. SWel, a. s. je známá pod 

svým atraktivním logem. Prezentuje se ve formě reklam, jaké můžeme slyšet z rádií (jedná se 

o rádiovou kampaň na podporu brněnské pobočky, rádiovou kampaň na formu expresního 

doručování zboží na Ostravsku), vidět na reklamních plakátech (např. v MHD) a také 

mezinárodní společnosti Sony a Fujitsu se společností SWel., a. s. spolupracují a prezentují ji 

jako svého prodejce produktů.
87

 

 

Zhodnocení 

Za dobu své existence se společnosti SWel, a. s. podařilo získat dobrou pozici na trhu 

a díky nízkým cenám pro zákazníky získávat zákazníky nové, čímž si společnost zajistila 

vysoké tržby. Na základě toho byla schopna základní sortiment produktů dále rozšiřovat              

a uspokojovat potřeby větší škály spotřebitelů. Na tom se podílí kromě dobrého jména 

samozřejmě i firemní propagace. Myslím si, že přes výraznou konkurenci v tomto odvětví je 

společnost SWel, a. s. velice oblíbená a její zaměstnanci jsou vyzbrojeni odbornými znalosti, 

čímž přispívají ke spokojenosti zákazníků.  

 

4. 2  Reklamační řízení společnosti SWel., a. s. 

 

 Reklamační řízení společnosti SWel, a. s. se ve vztahu ke svým zákazníkům řídí ObZ 

a ZoOS. Na svých webových stránkách má společnost zveřejněn reklamační řád, který je 

takto k dispozici zákazníkům. Reklamační řád je uveden v příloze č. 1.  

 Cílem této kapitoly je nastínit postup vyřizování reklamací společností SWel, a. s. 

Průběh reklamačního řízení vyjadřuje vývojový diagram – viz obrázek 4.1.  

 

Vysvětlivky vývojového diagramu: 

Z – začátek procesu 

K – konec procesu 

         - dokument 

         - běžná operace 

         - podmínka 
88
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Obr. 4.1: Vývojový diagram reklamačního řízení společnosti SWel, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Společnost SWel, a. s. má pro reklamace ve svých provozovnách vyhrazené prostory 

označené jako „Reklamace“. Podle ObZ je pověřený reklamační pracovník vždy povinen 

přijmout reklamovanou věc od zákazníka. Se zákazníkem je sepsán reklamační protokol, 

respektive reklamační list, který obsahuje údaje o společnosti, údaje o zákazníkovi, datum 

prodeje, datum převzetí reklamace, předmět reklamace (je nutné konkrétní označení 

předmětu, včetně výrobního čísla), zákazníkem udaná vada a požadovaný způsob vyřízení 

reklamace, údaje o záruce, informace o stavu reklamované věci a podpisy zákazníka                

a pověřeného pracovníka. Na základě sepsání reklamačního listu je interně zahájena 

reklamační objednávka. 

 Reklamační oddělení následně provádí vizuální kontrolu a testování, zda se projeví 

vada udaná zákazníkem. Nastávají dva případy. Buď se vada neprojeví a dochází k zamítnutí 
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reklamace, čímž je reklamační řízení skončeno, anebo se vada projeví a reklamační oddělení 

na základě průvodního listu vadného zboží (jedná se pouze o vnitřní dokument, jenž není 

určen zákazníkovi; průvodní list vadného zboží je zasílán společně s reklamovanou věcí 

výrobci/dodavateli/servisnímu středisku; obsahuje údaje o společnosti, datum vystavení 

průvodního listu vadného zboží, informace o výrobku, výrobní číslo, datum nákupu, stav 

výrobku, prodejní doklad, požadavek zákazníka, druh opravy, popis závady, výčet 

příslušenství, jež jsou součástí reklamace, a podpis reklamačního technika) předává reklamaci 

k vyřízení výrobci/dodavateli/servisnímu středisku.  

 V případě, že došlo k zamítnutí reklamace z důvodu mechanického poškození výrobku 

a zákazník žádá, aby vadný komponent byl zaslán výrobci/dodavateli/servisnímu středisku, je 

zákazník předem informován o tom, že v případě zamítnutí reklamace 

výrobcem/dodavatelem/servisním střediskem, může společnost SWel, a. s. takovému 

zákazníkovi účtovat manipulační poplatek zahrnující diagnostiku 

výrobce/dodavatele/servisního střediska a poštovné a balné, čímž svou žádost s tímto 

srozuměním zákazník potvrzuje vlastním podpisem.  

 Předání reklamační objednávky výrobci/dodavateli/servisnímu středisku k vyřízení se 

řídí ObZ. V tomto okamžiku společnost SWel, a. s. spoléhá na dobré obchodní vztahy, jelikož 

ve vztahu podnikatel – podnikatel neplatí zákonná lhůta pro vyřízení reklamace ve lhůtě do 30 

dnů ode dne uplatnění práva věc reklamovat. Může se tak stát, že výrobce/dodavatel/servisní 

středisko nestihne reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě platné pro společnost SWel, a. s.                     

a společnosti SWel, a. s. pak z toho plyne situace, kdy zákazník má právo na odstoupení od 

smlouvy. Kromě toho pak společnost SWel, a. s. ztrácí na svém dobrém jménu a tím může 

ztrácet zákazníky. Proto spolupráce probíhá s osvědčenými výrobci/dodavateli/servisními 

středisky.  

 Výrobce/dodavatel/servisní středisko vrátí společnosti SWel, a. s. vyřízenou reklamaci 

spolu s protokolem o opravě, který obsahuje popis opravy a datum odeslání vyřízené 

reklamace. Reklamační oddělení následně provádí kontrolu, zda výrobce/dodavatel/servisní 

středisko řádně vadu odstranilo, pokud byla provedena oprava věci. Na základě vyjádření 

výrobce/dodavatele/servisního střediska je buď reklamace zamítnuta anebo je reklamace 

kladně vyřízena, což znamená, že vada byla odstraněna opravou nebo věc bude zákazníkovi 

vyměněna, jelikož se jedná o vadu neodstranitelnou. Oběma způsoby pak po převzetí vyřízení 

reklamace zákazníkem reklamační řízení končí.  
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Zhodnocení 

 V kapitole 3.8 je vysvětlen průběh reklamačního řízení, jenž se opírá o právní 

předpisy. Dle mého názoru je průběh reklamačního procesu společnosti SWel, a. s. plně 

v souladu s právními předpisy, i když v reklamačním řízení společnost SWel, a. s. vystupuje 

spíše jako prostředník. Přesto reklamační pracovníci provádějí testování vad uváděných 

spotřebiteli a následnou kontrolu provedených oprav autorizovanými servisními středisky. 

Přistupuje tímto k přijatým reklamacím velice profesionálně a kontrolami se snaží nepoškodit 

si dobré jméno u svých zákazníků.  

 

4.3  Analýza reklamačního řízení společnosti SWel, a. s. z právního pohledu 

 

 V předchozí kapitole byl nastíněn, prostřednictvím vývojového diagramu, postup 

reklamačního řízení a realizace reklamačního procesu reklamačním oddělením společnosti 

SWel, a. s. Dosud jsme řešili chod společnosti SWel, a. s. v oblasti reklamací, proto se nyní 

zaměříme na detailní analýzu samotného reklamačního procesu.  

 Je důležité zjistit, podle jakého reklamačního řádu společnost SWel, a. s. ve vztahu ke 

spotřebitelům jedná, jak na základě přijaté reklamace reklamační oddělení funguje a jak 

reklamace řeší. Smyslem bude zjistit, zda reklamační řád společnosti SWel, a. s. je v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a na konkrétním reklamačním případu ukázat, jestli 

společnost SWel, a. s. jedná ve vztahu ke spotřebiteli zákonně.  

 

4.3.1  Analýza reklamačního řádu 

 

Reklamační řízení společnosti SWel, a. s. se řídí ve vztahu ke spotřebiteli ObZ a ZoOS 

a ve vztahu k podnikateli zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Kromě těchto 

právních předpisů reklamační oddělení postupuje podle reklamačního řádu (viz příloha č. 1) 

přístupného veřejnosti na webových stránkách společnosti. Jak je v reklamačním řádu 

uvedeno, aplikuje se pouze na zboží zakoupené u společnosti SWel, a. s., jež je v záruční 

lhůtě.  

 Z mého pohledu je reklamační řád pro spotřebitele jasný, srozumitelný a čitelný. 

Jednoznačně: 

 určuje, jakého zboží se týká,  
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 určuje délku záruční lhůty, která splňuje zákonnou lhůtu 24 měsíců (jelikož se jedná          

o spotřební zboží), 

 říká, že záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, 

tedy v reklamaci (jedná se o stavení běhu záruční lhůty), 

 srozumitelně definuje právní nároky spotřebitelů v případě výskytu jednotlivých druhů 

vad, které korespondují s platnými právními předpisy, 

 určuje, v jakých případech nelze uplatnit reklamaci, 

 upozorňuje, že při překročení zákonné záruční lhůty v délce 24 měsíců spotřebitel 

nemůže požadovat výměnu výrobku anebo odstoupit od kupní smlouvy, 

 určuje místo uplatnění reklamace (místem uplatnění reklamace je autorizované 

servisní středisko uvedené v záručním listě anebo v listě dodacím, pokud však v těchto 

dokumentech není uvedeno reklamační místo, je místem uplatnění reklamace 

jakákoliv provozovna společnosti SWel, a. s.; reklamační řád obsahuje kompletní 

výčet adres pro uplatnění reklamace), včetně způsobu doručení předmětu reklamace, 

 určuje, co má spotřebitel předložit za dokumenty při uplatnění reklamace, 

 určuje délku trvání reklamace, která splňuje zákonnou podmínku vyřízení reklamace 

maximálně ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, 

 zavazuje prodávajícího zajistit protokol o zjištěných závadách a o provedené opravě, 

 zavazuje prodávajícího vydat spotřebiteli potvrzení o datu uplatnění reklamace, co je 

obsahem reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace spotřebitelem (jedná se 

o reklamační list), 

 zavazuje prodávajícího vydat potvrzení o datu vyřízení reklamace, její délce a způsobu 

jejího vyřízení. 

 

Zhodnocení a doporučení:  

Z právního pohledu reklamační řád splňuje všechny podmínky ObZ a ZoOS. Ve výše 

uvedených bodech je reklamační řád takovým shrnutím platné právní úpravy dostupné pro 

zákazníky společnosti SWel, a. s. Mimo jiné obsahuje doporučení pro způsob reklamování 

tonerů, inkoustové cartridge, CD, DVD a zařízení pro ukládání dat, což osobně považuji za 

jednu z konkurenčních výhod společnosti SWel, a. s., jelikož se svým zákazníkům snaží ve 

všech směrech vyjít vstříc a poskytovat služby na dobré a kvalitní úrovni.  
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Reklamační řád je přehledně sestaven. Obsahuje všeobecné podmínky, záruční 

podmínky, reklamační podmínky a dopravní podmínky. Rozčlenění umožňuje reklamační řád 

být čitelný a srozumitelný.  

Reklamační řád obsahuje ustanovení, které říká, že pokud je reklamace zaslána 

prostřednictvím přepravní služby, bude po jejím vyřízení zaslána zpět na adresu zákazníka         

na náklady společnosti. Tímto společnost SWel, a. s. splňuje další zákonnou podmínku 

nepožadovat po spotřebiteli žádné náklady související s vyřízením reklamace. Jak již bylo 

dříve uvedeno, společnost SWel, a. s. v případě, kdy je reklamace zamítnuta a zákazník přesto 

trvá na opravě, i když vadu na věci způsobil sám mechanickým poškozením, umožní 

spotřebiteli reklamovanou věc zaslat znovu servisnímu středisku na opravu, ale již na jeho 

náklady. S tím však musí zákazník předem souhlasit a písemně souhlas potvrdit. Svým 

podpisem pak opravu na své náklady stvrzuje. Následně je kromě servisní práce účtován 

manipulační poplatek za poštovné a balné.  

Myslím si, že reklamační řád pro svou přehlednost a informační obsáhlost je pro 

zákazníky společnosti SWel, a. s. srozumitelný a společnost se díky svým doporučením ke 

způsobu reklamování určitých produktů řadí mezi společnosti s vysokou spolehlivostí             

a obchodní morálkou ve vztahu ke svým zákazníkům. Proto k reklamačnímu řádu nemám 

žádných výhrad. 

  

4.3.2  Analýza postupu řešení reklamací na konkrétním reklamačním případu 

 

 Z poskytnutých reklamačních zakázek jsem si náhodně vybrala 1 případ (viz příloha      

č. 2), který mi připadá pro účely této práce nejzajímavější a zároveň z něj pro společnost 

SWel, a. s. plynou zákonné povinnosti a další situace. 

 Zákazník společnosti SWel, a. s. dne 26. ledna 2012 reklamoval komunikátor 

Motorola Milestone. Nákup tohoto zboží u společnosti prokázal dokladem o koupi zboží ze 

dne 12. dubna 2010. Spotřebitel k popisu závady uvedl, že se příslušný mobilní telefon po 

spuštění zasekne na logu Motorola. Jako způsob vyřízení reklamace žádá opravu anebo 

výměnu výrobku.  

 Reklamační pracovník společnosti SWel, a. s. samozřejmě, na základě zákonné 

povinnosti, reklamaci přijal, se spotřebitelem sepsal reklamační list, který je určen pro 

spotřebitele jako doklad pro vyzvednutí vyřízené reklamace. Reklamační list společnosti 

SWel, a. s. obsahuje název a adresu provozovny společnosti SWel, a. s., označení spotřebitele, 
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který uplatnil právo věc reklamovat, datum prodeje věci, datum přijetí reklamace, označení 

předmětu reklamace, zákazníkem udaná vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace, 

informace, zda je výrobek reklamován v záruční lhůtě či nikoliv, popis stavu reklamovaného 

výrobku, podpisy zúčastněných stran a razítko společnosti SWel, a. s. Mimo jiné reklamační 

list obsahuje tato sdělení: „bez tohoto dokladu nebude zakázka vydána“, „ zákazník nebude 

informován o ukončení reklamace“ a „pokud nebude reklamované zboží vyzvednuto do 60 

dnů od podání reklamace, bude společnost SWel, a. s. účtovat skladné ve výši 20 Kč denně“. 

To vše je zákazníkovi sděleno v den podání reklamace. 

 Tímto je pro společnost SWel, a. s. otevřena reklamační zakázka. Následuje testování 

zákazníkem uvedené vady a vizuální kontrola reklamačním oddělením. Téhož dne reklamační 

pracovník provedl testování a zákazníkem uvedenou vadu potvrdil. Následně byl vystaven 

Průvodní list vadného zboží, který obsahuje označení společnosti SWel, a. s., označení 

servisního střediska, předmět reklamace, stav výrobku, požadavek zákazníka, označení 

záruční či pozáruční opravy, popis závady, výčet příslušenství, datum vystavení dokladu. 

Průvodní list vadného zboží je pak spolu s reklamovaným výrobkem poslán servisnímu 

středisku a to dne 27. ledna 2012. 

 Servisní středisko je povinno vystavit Protokol o opravě, kde mimo výše uvedené 

náležitosti uvede konkrétní popis opravy. Servisní středisko v tomto protokolu uvádí, že 

reklamace splňuje záruční podmínky a zákazníkem popisovaná závada se projevila. Závada 

byla způsobena vadným středním krytem, jenž byl vyměněn za nový. Byla provedena 

aktualizace software na nejnovější verzi. Veškeré testy na správnou funkčnost byly bez závad. 

Servisní středisko následně opravené zboží zasílá zpět. Vyřízená reklamace je přijata na 

reklamační oddělení společnosti SWel, a. s. dne 8. února 2012.   

 Reklamační pracovník provedl kontrolu opravy servisním střediskem. Zjistil, že nelze 

spustit některé aplikace (konkrétně fotoaparát) na mobilním telefonu, což zaznamenal do 

reklamačního listu. Zboží si však zákazník nepřevzal, jelikož s vyřízením reklamace 

nesouhlasil. Proto byl mobilní telefon opět předán servisnímu středisku. Dne 20. února 2012 

se výrobek vrátil na reklamační oddělení, kde reklamační pracovník znovu zjistil potíže 

s mobilním telefonem (přístroj se pouze zapnul a dál nefungoval). Jelikož proces odeslání 

reklamace servisnímu středisku a následné převzetí na reklamační oddělení trvá nějakou 

dobu, byl si reklamační pracovník vědom, že reklamace nebude pro zákazníka vyřízena 

v rámci zákonné 30denní lhůty.  
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 Zákazník má zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy anebo náhradu za nový 

mobilní telefon stejného typu. Společnost SWel, a. s. tuto povinnost splnila. Na základě toho 

jí však z této transakce plynou náklady, které určitým způsobem musí následně řešit.  

 Z důvodu nedodržení 30denní zákonné lhůty pro vyřízení reklamace, společnost  

SWel, a. s. odeslala servisnímu středisku požadavek na vystavení protokolu s vyjádřením         

o nároku na odstoupení od kupní smlouvy, kterým bude pak žádat o dobropis u dodavatele. 

Dobropis je opravný daňový doklad, jehož smyslem je navrácení zaplacené částky za zboží          

a je vždy vázán na konkrétní fakturu nakoupeného zboží, jelikož oba obsahují stejné 

evidenční číslo. Dobropisem, uplatněným u dodavatele, společnost SWel, a. s. získá zpátky 

buď nový mobilní telefon anebo jí bude zaslána konkrétní částka shodující se s vystavenou 

fakturou. Tímto společnosti SWel, a. s. nevzniknou náklady na ztráty z reklamací, počítat 

musí pouze s provozními náklady na reklamaci.  

 

Zhodnocení: 

 Tento případ jsem uvedla, jelikož poškozenou stranou není pouze spotřebitel, který 

mobilní telefon reklamoval, ale také společnost SWel, a. s., jíž vznikly nedodržením zákonné 

30denní lhůty pro vyřízení reklamace náklady. Dle mého názoru společnost SWel, a. s. ve 

všech krocích vyřízení reklamace postupovala podle příslušných právních předpisů.  

Mobilní telefon byl zakoupen dne 12. dubna 2010 a reklamován dne 26. ledna 2011, 

což znamená, že nelze aplikovat vyvratitelnou právní domněnku, která říká, že pokud se 

rozpor s kupní smlouvou projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, je tento 

rozpor brán jako existující již v době prodeje (viz kapitola 3.7.1). Zde kupující nemohl 

požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek nový. Jelikož nebyla dodržena lhůta pro 

vyřízení reklamace, měl spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit nebo dostat tentýž nový 

výrobek. Reklamační pracovník splnil na základě ZoOS povinnost vydat zákazníkovi doklad 

o přijetí reklamace, tzv. reklamační list.  

Reklamační list obsahuje veškeré údaje nutné k bezproblémovému chodu vyřízení 

reklamace, včetně informace o tom, že zákazník nebude informován o ukončení reklamace. 

Ze zákona společnost SWel, a. s. není povinna informovat reklamujícího o ukončení 

reklamace, jedná tak pouze ze své vůle. Mimo jiné reklamační list obsahuje upozornění pro 

spotřebitele týkající se uhrazení poplatku za uskladnění výrobku a to tehdy, pokud si jej 

spotřebitel nevyzvedne do 60 dnů ode dne podání reklamace. Poté bude společnost SWel, a. s. 

účtovat skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den. Na základě ObZ, § 656 odst. 1 je 
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společnost SWel, a. s. k takovému kroku oprávněna. Myslím si, že společnost SWel, a. s. 

svým zákazníkům vychází vstříc právě tím, že v reklamačním listě takovou informaci 

zveřejní. Mnoho reklamujících o takovéto možnosti prodejců neví a společnost SWel, a. s. 

tímto krokem zároveň šetří místo v rámci svých skladových prostor.  

Co se týče nedodržení zákonné 30denní lhůty pro vyřízení reklamace, byla si tím 

společnost SWel, a. s. toho vědoma a ve vztahu ke svému zákazníkovi reagovala zákonně. 

Zároveň jí vznikly ztrátové náklady, které řešila standardním způsobem prostřednictvím 

žádosti o vystavení dobropisu u dodavatele.  

Podle mého názoru, reklamační oddělení společnosti SWel, a. s. vyřizuje přijaté 

reklamace ve shodě s příslušnými právními předpisy, interně provádí testování zákazníkem 

udané vady a kontrolu následně přijaté vyřízené reklamace od výrobce/dodavatele/servisního 

střediska, čímž zabraňuje vzniku dalších nákladů na reklamace, a snaží se o dodržení 

zákonného termínu pro vyřízení reklamace. Těmito správnými kroky si udržuje zákazníky                 

a dobré jméno společnosti na trhu. 

 

4.4  Statistická analýza reklamací 

 

 Statistickou analýzu lze realizovat v zásadě dvěma možnými způsoby: jednak pomocí 

číselných charakteristik anebo pomocí grafických metod. Číselné charakteristiky chápeme 

jako numerické vyjádření základních vlastností sledovaného jevu.
89

 Smyslem této kapitoly je 

zjistit průměr a odchylky počtu reklamací v průběhu roku 2011 a prostřednictvím grafických 

metod vyjádřit průběh počtu reklamací v roce 2011, poměr reklamací uznaných a zamítnutých 

a vysvětlit, proč jsou odchylky od průměru zapříčiněny. Vycházeno bude z údajů, které 

poskytla společnost SWel, a. s. (viz příloha č. 3).  

 Aritmetický průměr je podíl součtu naměřených hodnot a počtu jejich hodnot. Vzorec 

(1.1) vypadá následovně:   

 

Vzorec (1.1) 

 

           ,  

 

                                                           
89

 TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: 

Montanex, 2000. 362 s. ISBN 80-7225-040-X. 
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kde n je rozsah souboru a xi jsou naměřené hodnoty.
90

 Pro zjištění rozdílů ve zkoumaném 

souboru hodnot se využívá absolutní směrodatná odchylka. Absolutní směrodatná odchylka 

říká, že hodnoty jsou si vzájemně podobné pouze tehdy, pokud je její hodnota malá,                  

a vzájemné odlišné, jestliže je její hodnota vysoká. Vypočítá se jako „kvadratický průměr 

odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru“
91

 a vzorec (1.2) je psán následovně: 

 

Vzorec (1.2) 

 

           . 

 

  

Společnost SWel, a. s. za rok 2011 přijala 7198 reklamací. Průměrný počet reklamací 

připadající na 1 kalendářní měsíc byl 599,833, což je téměř 600 reklamací. Graf 4.4 vyjadřuje 

skutečné hodnoty počtu reklamací v porovnání s jejich průměrem. 

 

Graf 4.4: Počet přijatých reklamací a jejich průměr (rok 2011) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                           
90

 TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: 

Montanex, 2000. 362 s. ISBN 80-7225-040-X. 
91

 Směrodatná odchylka. In: Wikipedia: the free encyclopedia online . St. Petersburg (Florida): Wikipedia 

Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 15. 2. 2012. cit. 2012-03-12 . Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka 
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 Z grafu 4.4 je patrné, že v 1. a 4. čtvrtletí roku 2011 počet přijatých reklamací 

převyšuje roční průměr. Měsíc leden je pak v počtu přijatých reklamací nejvyšší. Dle mého 

úsudku je to dáno tím, že v prosinci lidé nakupují dárky na Vánoce, neboť nabízený sortiment 

zboží společnosti SWel, a. s. je velice žádaný a aktuální, a zároveň prosinec je měsícem, kdy 

společnost SWel, a. s. dlouhodobě vykazuje nejvyšší tržby. Následující měsíc, tedy leden, je 

pak v počtu reklamací zpravidla vždy nejkritičtější.  

 Dalším statistickým ukazatelem je absolutní směrodatná odchylka, kterou si 

vypočítám prostřednictvím tabulkového editoru Microsoft Excel (viz příloha č. 4). Její 

hodnota pro mnou zkoumaný soubor celkového počtu reklamací činí 109,46, což znamená, že 

je její hodnota relativně velká a hodnoty jsou v jednotlivých měsících velice odlišné. Jak je 

patrné z grafu 4.4, pouze měsíce březen, květen a říjen se blíží průměru počtu reklamací. 

Naopak letní měsíce červenec a srpen vykazují nejnižší počet reklamací, což přikládám 

k období letních prázdnin, kdy je nejvyšší počet dovolených a spotřebitelé tráví čas 

příjemnějším způsobem než reklamováním výrobků.  

 Co se týče počtu uznaných a zamítnutých reklamací, budou v číselných 

charakteristikách zahrnuty reklamace přijaté pouze v prosinci roku 2011 (viz příloha č. 3). 

Počet přijatých reklamací v prosinci roku 2011 činil 742, z toho uznaných bylo 678                      

a zamítnutých 64, jak naznačuje tabulka 4.1. 

 

 Tab. 4.1: Počet reklamací (12/2011) 

Prosinec 2011 

 

Reklamace Přijaté Uznané Zamítnuté 

Notebooky 123 116 7 

Sestavy PC 47 39 8 

Domácí spotřebiče 209 188 21 

Spotřební 
elektronika 

276 251 25 

Hobby a dům 75 72 3 

Modelářství 12 12 0 

Celkem 742 678 64 

 Zdroj: vlastní zpracování 

  

Z následujícího grafu 4.5 je pak zřejmý poměr počtu přijatých a počtu zamítnutých 

reklamací. Na celkový počet přijatých reklamací v prosinci roku 2011 připadá téměř každá 

12. zamítnutá reklamace (přesněji 742/64=11,59 zamítnutých reklamací). Dle mého názoru je 

to zapříčiněno tím, že spotřebitel zboží reklamuje v pozáruční lhůtě, kdy se již záruka na 
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zboží nevztahuje (dle ObZ) a reklamace je pak neoprávněná. Dalším častým důvodem je 

možnost mechanického poškození reklamovaného zboží. Společnost SWel, a. s. nabízí 

především sortiment zboží citlivý na otřesy a pády, proto zákazníci musí dbát na ochranu 

takových výrobků. Důvodem poškození výrobku může být neopatrné jednání spotřebitele, 

kdy například do GPS navigace nainstaluje špatný software a výrobek se na základě toho 

stane nefunkčním. Proto by se zákazníci společnosti SWel, a. s. měli obrácet na pracovníky 

společnosti, kteří jsou speciálně odborně vyškoleni a vždy velice rádi pomohou a poradí, jak 

s výrobky zacházet.  

 

 Graf 4.5: Počet uznaných a zamítnutých reklamací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5  Analýza reklamací podle vybraných nástrojů řízení jakosti 

 

 Předešlá kapitola byla zaměřena na statistické ukazatele, konkrétně na průměr                

a absolutní směrodatnou odchylku počtu reklamací za rok 2011. Součástí bylo i grafické 

zobrazení poměru počtu uznaných a zamítnutých reklamací za prosinec roku 2011. Cílem této 

kapitoly je analyzovat nejčastější reklamace a zjistit prostřednictvím nástrojů řízení jakosti, 

proč jsou zapříčiněny. 

Nástroje řízení jakosti (jakost nebo-li kvalita výrobků, což je stupeň splnění 

požadavků souborem typických znaků, kdy požadavek je očekávání, které je obecně 
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předpokládáno anebo je již závazné
92

) se používají v jakékoliv operativní činnosti s cílem 

hledání souvislostí, vyšetřování možných příčin, stanovení priorit a hledání možností pro 

zlepšování. Tradičních nástrojů pro řízení jakosti je sedm (tzv. Seven Quality Control Tools)     

a jedná se o postupy, jež původně využívali pracovníci v japonských továrnách při zkoumání 

problémů v oblasti kvality. Jedná se o následující nástroje řízení jakosti: 

1) Tabulky a formuláře pro sběr informací: zachycují potřebné údaje číselného               

i nečíselného charakteru, které slouží pro analytické a kontrolní účely. Měly by být 

uspořádány tak, aby je bylo možno přímo a bez přeskupování či přepočtů využívat 

v navazujících analytických metodách a technikách.  

2) Vývojový diagram: jedná se o nástroj pro lepší zpracování a pochopení jednotlivých 

procesů, jež mohou probíhat následně nebo paralelně, mohou se různě větvit, existují 

různé zpětné vazby. Vývojové diagramy využívají pro znázornění procesů a jejich 

vnitřní struktury několik specifických symbolů. Je možné je použít právě tam, kde 

chceme jednodušeji pochopit složitou činnost nebo proces. 

3) Bodový diagram: jedná se o pomůcku pro orientační zjišťování existence závislosti 

mezi dvěma veličinami. Jejich hodnoty jsou nanášeny na souřadnice a vyznačují se 

bodem. Jestliže tyto body lze proložit přímkou nebo křivkou, tj. body vyznačují určité 

trendy, jsou veličiny závislé.  

4) Diagram příčin a následku: tento diagram je mimo jiné označován jako Ishikawův 

diagram. Názorně a strukturovaně zachycuje možné příčiny vedoucí k danému 

následku. Následek může být určitá situace (např. vada) nebo žádoucí stav. Diagram 

tvoří vodorovná čára zakončená šipkou, která směřuje k následku. Na ní jsou pak 

naneseny další šipky představující hlavní příčiny, jež jsou pak rozkládány na příčiny 

dílčí. Hlavním smyslem tohoto diagramu není řešení daného problému, ale možnost 

problém rozebrat a následně nalézat řešení. 

5) Regulační diagram: tato metoda zobrazuje soubor naměřených hodnot v časové 

posloupnosti. Umožňuje zjistit, jak je proces stabilní v jednotlivých okamžicích, jestli 

na proces působily náhodné nebo i vymezitelné vlivy anebo jaký trend proces 

vykazuje. Využívá se při statistické regulaci procesů. 
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6) Histogram: jedná se o sloupcový diagram, který obsahuje rozsáhlé číselné hodnoty            

o jedné veličině. Umožňuje zobrazení daného souboru naměřených hodnot najednou 

v jediném časovém okamžiku. 

7) Paretův diagram: tento nástroj označovaný také jako Paretova analýza je založen na 

předpokladu, že 80 % následku je způsobeno 20 % příčin. Jeho přínosem je pomoc 

určit priority, na nichž je nutné se zaměřit. Lze jej použít pro analýzu reklamací, 

neshod apod. 
93

 

 

Tabulky a formuláře pro sběr informací jsou uváděny v příloze č. 3, vývojový diagram 

byl již použit v kapitolách 3.8 a 4.2, bodový a regulační diagram pro účely této práce užit 

nebude. V následujících kapitolách bude využit Paretův diagram, v němž se objeví zároveň             

i histogram, a Diagram příčin a následku. 

 

4.5.1  Analýza reklamací podle Paretova diagramu 

 

 Smyslem analýzy podle Paretova diagramu je zaměřit se na sledované reklamované 

oblasti a zjistit, jaké reklamace nejvíce zatěžují reklamační oddělení společnosti SWel, a. s.  

 Pro sestrojení Paretova diagramu budu postupovat podle stanovených kroků.
94

 Nejprve 

si zjištěné hodnoty převedu do tabulky (viz tabulka 4.2) se sestupným seřazením četností 

jejich výskytu a sestrojím pro tyto hodnoty histogram (viz graf 4.6). 

 

 Tab. 4.2: Údaje o počtu reklamací (12/2011) 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.6: Histogram počtu reklamací podle oblastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

  

Tabulku četností rozšířím o sloupec relativní četnosti a sloupec kumulativní relativní 

četnosti v procentech (viz tabulka 4.3). Relativní četnost je poměr četnosti na celkovém 

rozsahu souboru. Kumulativní relativní četnost je poměr kumulativní četnosti (sčítání četností 

po jednotlivých řádcích) na celkovém rozsahu souboru.
95

 Histogram následně rozšířím                 

o druhou osu, která vyjadřuje kumulativní relativní četnosti v procentech (tzv. Lorenzovou 

křivku). Ty v grafu vyjádřím prostřednictvím spojnicového grafu (viz graf 4.7).  

 

 Tab. 4.3: Kumulativní relativní četnosti reklamací podle oblastí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Graf 4.7: Paretův diagram a Lorenzova křivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.7 vyplývá, že pokud by se společnost SWel, a. s. zaměřila na nejčastější 

reklamace, které se týkají oblasti spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a z části také 

notebooků, mohla by tímto ušetřit 80 % nákladů vynaložených na reklamace. Současně zde 

vyplývá, že původní záměr společnosti prodávat PC sestavy a komponenty pro výpočetní 

techniku nespadá do oblasti s nejčastějším počtem reklamací.  

Veškerá příslušenství k PC sestavám či notebookům (např. flash disky, externí pevné 

disky, LED lampy apod.) patří do skupiny spotřební elektroniky, jež je skupinou velice 

prodávanou. Od otevření nové pobočky v Ostravě společnost SWel, a. s. rozšířila svůj 

sortiment zboží také o některé domácí spotřebiče, které ve své nabídce v předchozích letech 

neměla.  

 Za současného stavu poptávky zákazníků nelze omezit prodej často reklamovaných 

produktů. Společnost SWel, a. s. nemůže snížit ani náklady na opravy jednotlivých produktů, 

jelikož vadné zboží reklamuje přímo u výrobců/dodavatelů/servisních středisek. Servisní 

střediska mají pevně stanovené ceníky svých služeb. Jediným východiskem pro snižování 

počtu reklamací u těchto skupin výrobků je výběr vhodných výrobců, s nimiž společnost 

SWel, a. s. má dobré zkušenosti, anebo zvyšování kvality přepravy produktů od výrobců              

a dodavatelů. 
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4.5.2  Analýza reklamací podle Diagramu příčin a následku 

 

 Jak již bylo popsáno výše, tento nástroj řízení jakosti není primárně určen ke stanovení 

postupu řešení problému, ale k tomu, aby daný problém rozebral a teprve následně daná 

řešení nalézal. Jelikož se soustředím na problematiku reklamací společnosti SWel, a. s., 

zvolila jsem si jako stěžejní problém četnost reklamací. Příčiny četností reklamací se snažím 

rozebrat tak, aby platily na všechny nabízené produkty společnosti SWel, a. s. a zároveň 

patřily k položkám, které na základě Paretovy analýzy patří k nejčetnějším a tedy 

nejnákladnějším.  

Podle mého úsudku by mohl Diagram příčin a následku vypadat následovně (viz 

obrázek 4.2): 

 

Obrázek 4.2: Diagram příčin a následků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Následkem jsem si tedy zvolila počet reklamací, jenž je dle mého úsudku zapříčiněn 

následujícími faktory: 

 skladování:  

o tato příčina se týká výhradně společnosti SWel, a. s., která by měla při příjemce 

zboží na sklad přijaté zboží řádně zkontrolovat a předejít tak následnému 

uskladnění poškozeného zboží (např. způsobem dopravy), 
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o druhou věcí, jež by měla společnost dodržovat, je uskladňovat zboží takovým 

způsobem, aby nebylo poškozeno (např. vysokou váhovou zátěží, možností pádu 

z velké výšky), 

 doprava:  

o vzhledem k tomu, že společnost SWel, a. s. provozuje od roku 2005 také e-shop, je 

důležité, aby zaměstnanci dbali na bezpečnost přepravy zboží prostřednictvím 

osvědčeného způsobu balení produktů, který zboží při jeho přepravě zajistí před 

poškozováním,  

o společnost SWel, a. s. využívá pro přepravu zboží ke svým zákazníkům dopravní 

služby společností PPL a DPD, ale také vlastní kurýry, kteří při uskladňování               

a vyskladňování zboží z dopravního prostředku dbají na zvýšenou opatrnost při 

manipulaci se zbožím,  

 lidé:  

o velký problém u zákazníků je jejich nedbalost při prvotním seznámením se 

s výrobkem, kdy nedbají na pokyny v přiloženém návodu k použití anebo si návod 

k použití nepřečtou vůbec; na základě toho pak dochází např. u mobilních telefonů 

či notebooků ke snižování výkonnosti baterií anebo jsou instalovány programy, 

které nejsou s produkty kompatibilní;  

o dalším výrazným problémem je neopatrnost spotřebitelů, což se projevuje 

poškozením anebo nefunkčností zboží (např. polití MP4 přehrávače tekutinou, což 

zapříčiní poškození software produktu a jeho následnou nefunkčnost), 

o neodbornost je další příčinou, která vede ke zvyšování počtu reklamací; jestliže 

spotřebitel neví (ani po přečtení přiloženého návodu k použití), jak s výrobkem 

zacházet, může dojít k poškození výrobku, 

 prostředí: 

o pro spotřební elektroniku, notebooky a některé domácí spotřebiče je důležité, aby 

nebyly ponechány ve vlhkém či prašném prostředí, které by mohlo zapříčinit jejich 

poškození či nefunkčnost; to by mělo být pravidlem nejen pro spotřebitele, ale také 

pro společnost SWel, a. s. a její sklad, 

 materiál: 

o jelikož společnost SWel, a. s. není výrobcem nabízeného sortimentu zboží, nemůže 

kvalitu materiálu ovlivnit; možností je nákup totožného produktu u jiného prodejce 

anebo jednání s výrobcem o zvýšování kvality jeho výrobků,  
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 technologie: 

o většina nabízeného sortimentu obsahuje software, proto jej uvádím jako dílčí 

příčinu; jelikož jsou v dnešní době velice vyspělé technologie a pokrok jde neustále 

dopředu, je nutné aktualizovat také software a nahrazovat jej za novější                          

a kompatibilnější. 

 

Zhodnocení:  

 Četnost reklamací je zapříčiněna 6 hlavními a 11 dílčími příčinami. Pro snižování 

počtu reklamací a pro spokojenost spotřebitelů s produkty je nutné dodržovat pokyny 

v návodech k použití, dbát na prostředí, v jakém se výrobek nachází, a celkově myslet na 

opatrnost vůči produktu, jelikož nabízený sortiment společnosti SWel, a. s. patří k citlivému 

zboží, které je náchylné na pády, vlhkost, prašnost, manuální neodbornost apod.  

 Ke snižování počtu reklamací však musí přispívat i společnost SWel, a. s. a to 

způsobem skladování, balení a přepravy zboží. Určitým způsobem, jak tomu předcházet, je 

v pozitivním smyslu školení zaměstnanců anebo ve smyslu negativním možnost aplikace 

různých sankcí za nedodržování pracovních postupů ve formě pokut anebo úhrad za 

poškozené zboží.  

 

4.6  Zhodnocení použitých analýz a závěry 

 

 V rámci analýzy reklamačního řízení společnosti SWel, a. s. byla provedena analýza 

právní, statistická a jakostní. Právní analýza se opírala o právní výklad problematiky 

reklamací, jemuž se věnuje kapitola 3. Pro zjištění, zda společnost SWel, a. s. vyřizuje přijaté 

reklamace od zákazníků v souladu s právními předpisy, byl rozebrán veřejnosti dostupný 

reklamační řád společnosti a na konkrétním reklamačním případě byl vysvětlen postup 

reklamačního oddělení a řešení dalších situací, které pro společnost SWel, a. s. vyplynuly. 

Reklamační řád společnosti SWel, a. s. byl detailně rozebrán a podle mého názoru se v něm 

nevyskytuje žádné ustanovení, jež by bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy, které 

společnost musí ve vztahu ke svým zákazníkům (spotřebitelům) dodržovat. Naopak mě mile 

překvapila ustanovení obsahující doporučení týkající se reklamování cartridge, tonerů, CD             

a DVD nosičů. Společnost tak upozorňuje své zákazníky na možné problémy s reklamacemi 

těchto produktů při nesprávném zabalení a následné přepravy prostřednictvím poštovních 

kurýrů. To považuji za velice profesionálně – morální jednání vůči spotřebitelům.  
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Kromě reklamačního řádu byl vývojovým diagramem nastíněn postup reklamačního 

procesu, včetně popisu dokumentů, které se v určitých fázích procesů vyskytují. Z tohoto 

postupu vychází i analýza konkrétního reklamačního případu mobilního telefonu Motorola. 

Reklamační oddělení společnosti SWel, a. s. splnili ve všech krocích zákonné požadavky              

a povinnosti. Jelikož však nebyla dodržena zákonná 30denní lhůta pro vyřízení reklamace, 

vyplynuly pro společnost dvě situace: jednak spotřebitel, který mobilní telefon reklamoval, 

měl nárok na tentýž nový produkt anebo na odstoupení od smlouvy podle ObZ. Tuto 

povinnost společnost splnila. Tímto jí však vznikla ztráta, kterou se snažila vyřešit 

prostřednictvím žádosti o vystavení dobropisu u příslušného dodavatele. Jelikož společnost 

přijaté reklamace předává k vyřízení příslušným autorizovaným servisním střediskům, 

vystupuje v reklamacích jako prostředník. Přesto nedodržením lhůty servisního střediska 

společnosti SWel, a. s. hrozí poškození jejího dobrého jména a hrozba ztrát dalších zákazníků.  

Další analýzou byla analýza statistická, která se opírala o číselné charakteristiky 

poskytnuté společností SWel, a. s. (viz příloha č. 3). K dispozici jsem měla údaje týkající se 

celkového počtu přijatých reklamací za rok 2011 a konkrétní počet reklamací za prosinec roku 

2011. Na základě těchto údajů jsem provedla průměr a absolutní směrodatnou odchylku 

celkových přijatých reklamací za rok 2011, kde bylo zjištěno, že četnosti přijatých reklamací 

se v jednotlivých měsících liší a hodnoty se převážně nepohybují kolem průměru. Dle mého 

názoru je to dáno sezonností, kdy nejvyšší prodeje jsou v měsících listopad a prosinec, a podle 

toho se odvíjí také počty přijatých reklamací. Poté byly porovnány hodnoty počtu uznaných                 

a zamítnutých reklamací v prosinci roku 2011 prostřednictvím grafického vyjádření. Jak 

z grafu 4.5 vyplývá, poměr počtu zamítnutých reklamací ve vztahu k reklamacím uznaným je 

velice nízký. Přesto byla každá 12. reklamace v prosinci roku 2011 zamítnuta. Myslím si, že 

na tomto čísle měla podíl pozáruční lhůta přijatých reklamací a také mechanické poškození 

výrobků ze strany spotřebitelů, jelikož společnost SWel, a. s. nabízí takový sortiment zboží, 

jenž je z velké části citlivý na pády, vlhké a prašné prostředí a neodborné zacházení.  

Poslední provedenou analýzou byla analýza reklamací podle vybraných nástrojů řízení 

jakosti. Konkrétně jsem si vybrala Paretův diagram a Diagram příčin a následku. Smyslem 

Paretova diagramu je určení 80 % následku, které způsobují 20 % příčin. V mém vyjádření je 

to pak 80 % reklamací (členěných podle reklamovaných oblastí), kvůli kterým je reklamační 

oddělení plně vytíženo. Dle Paretova diagramu je oněch 80 % problémových reklamací právě 

spotřební elektronika, domácí spotřebiče a z části také oblast sortimentu notebooků. 

Původním záměrem společnosti byl prodej komponentů pro výpočetní techniku, hotových 
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počítačových sestav a periférií k počítačům. Pokud by se společnost držela tohoto 

podnikatelského záměru, převážná část řešení reklamací by jí odpadla.  

Na Paretův diagram navazuje Diagram příčin a následku, který vychází z těchto 80 % 

nejčastějších reklamací a snaží se nalézt příčiny jejich vzniku. Podle mého názoru se hlavních 

příčin vyskytuje 6, konkrétně se jedná o skladování, dopravu, prostředí, materiál, technologii 

a významnou příčinou jsou i lidé. Smyslem Diagramu příčin a následků je nalézt, jak tyto 

příčiny eliminovat. Lze to právě dalším rozborem hlavních příčin na příčiny dílčí. Společnost 

SWel, a. s. nemůže kontrolovat zacházení spotřebitelů s výrobky ani používání materiálu 

výrobcem, ale sama by měla přispívat k ochraně výrobků především způsobem skladování, 

balení a přepravy zboží.  

Celkově si myslím, že společnost SWel, a. s. je dobře organizačně fungující 

společností, o čemž svědčí i její tržby a dobré postavení na trhu, ale také společnost, která 

svým zákazníkům vychází vstříc a jaká v rámci oblasti reklamací vystupuje v souladu 

s příslušnými právními předpisy. Tímto pro mě společnost SWel, a. s. disponuje výraznou 

konkurenční výhodou.  
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5 Závěr 

 

 V práci je pozornost věnována problematice ochrany spotřebitele, jejímu historickému 

vývoji a příslušným orgánům státního i nevládního charakteru, konkrétně pak oblasti 

reklamací, kde jsou popsány informace o odpovědnosti za vady, záručí lhůtě, reklamačním 

místě, reklamačních podmínkách a také o reklamačním řízení a prevenci před reklamacemi. 

Na základě toho je provedena právní analýza reklamačního řízení společnosti SWel, a. s., kde 

je analyzován reklamační řád společnosti a postup při realizaci vybraného reklamačního 

případu. Kromě analýzy právního charakteru je použita statistická analýza, kde je zjištěn 

průměr počtu přijatých reklamací, jejich absolutní směrodatná odchylka a poměry mezi 

uznanými a zamítnutými reklamacemi, a analýza pomocí vybraných nástrojů řízení jakosti, 

která v návaznosti na statistickou analýzu zjišťuje nejčastější druhy reklamací a snaží se 

nalézt jejich příčiny. 

Cílem práce bylo právní analýzou zjistit, zda společnost SWel, a. s. v rámci 

reklamačního řízení postupuje v souladu s příslušnými právní předpisy, a na základě 

statistické analýzy a vybraných nástrojů řízení jakosti zjistit nejčastější druhy reklamací                 

a navrhnout případná doporučení pro snížení počtu přijatých reklamací.  

Prostřednictvím právní analýzy bylo zjištěno, že společnost SWel, a. s. postupuje 

v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a ve vztahu ke spotřebitelům vystupuje 

zákonně a velice profesionálně. Statistickou analýzou a Paretovým diagramem, jako jedním 

z vybraných nástrojů řízení jakosti, bylo zjištěno, že nejčastěji se reklamace vyskytují 

v oblastech spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a z malé části také v noteboocích. 

Druhý nástroj řízení jakosti, Diagram příčin a následku, pak zjistil 6 hlavních příčin a 11 

příčin dílčích, které mohou zapříčiňovat vyšší počty reklamací, kdy 4 z hlavních příčin může 

ovlivňovat sama společnost SWel, a. s. 

Tímto můžeme potvrdit první hypotézu, která říká, že společnost SWel, a. s. v rámci 

reklamačního řízení postupuje podle příslušných právních předpisů a vůči spotřebitelům, tedy 

svým zákazníkům, jedná zákonně. Naopak druhou hypotézu, která říká, že ve sledovaném 

období, kterým je rok 2011, se v rámci přijatých reklamací nevyskytují žádné vysoké 

odchylky a hodnoty počtu přijatých reklamací jsou relativně podobné, můžeme zamítnout, 

jelikož pouze tři měsíce z 12 měly hodnoty počtu přijatých reklamací blízké ročnímu 

průměru.  
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Tato práce může být využita pro další účely diplomové práce se zaměřením na 

ekonomickou analýzu reklamací, konkrétně na náklady. Kromě toho může být určena jako 

příručka pro začínající podnikatele nebo pro spotřebitele, jelikož obsahuje detailní informace 

týkající se problematiky reklamací.  
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