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(Pokraãování ze strany 15)
Spotfiebitelé do poradny ãasto

volají s dotazem, co v‰echno jsou
povinni pfiedloÏit prodejci, aby jim
zboÏí vzal „do reklamace”.

Prodejce má právo po spotfiebite-
li poÏadovat nûjak˘ doklad o kou-
pi. Druh tohoto dokladu ale není ni-
kde v zákonû specifikován, mÛÏe
se tedy jednat o cokoli, ãím je scho-
pen spotfiebitel prokázat datum
koupû v˘robku. Ve vût‰inû pfiípadÛ
se tedy bude jednat o úãtenku nebo
záruãní list, pokud bylo ale placeno
kartou, je moÏné koupi prokázat
i v˘pisem z úãtu. Prodejce tedy
spotfiebitele nemÛÏe odb˘t s tím, Ïe
pro pfiijetí zboÏí do reklamace je
podmínkou napfi. pouze záruãní
list. Spotfiebitelé obãas také fie‰í
problém, Ïe po nich prodejce pfii re-

klamaci poÏaduje originální obaly
v˘robku. Na nic takového prodejce
nemá nárok. Pokud by si takovou
podmínku prodejce stanovil napfi.
ve svém reklamaãním fiádu, jedná
se o ujednání omezující práva ku-
pujícího z odpovûdnosti za vady
prodané vûci, které je podle § 627
odstavce 3 obãanského zákoníku
neplatné. Originální obaly tedy ne-
ní nutné po koupi uchovávat.

Na poradnu se obrátil spotfie-
bitel s dotazem, zda má právo na
náhradu nákladÛ na dopravu do
prodejny, kde hodlá uplatnit re-
klamaci a tato reklamace byla
uznána.

Spotfiebitel má právo na nutné ná-
klady, které vynaloÏil s uplatnûním
reklamace, tedy na dopravu, po‰-
tovné, pfiípadnû znaleck˘ posudek.

Pojem nutné náklady je tfieba vyklá-
dat s pfiihlédnutím na to, jaké zboÏí
reklamujeme. Pokud spotfiebitel re-
klamuje boty a prodejna je dosaÏi-
telná hromadnou dopravou, nebude
nutné pouÏít automobil a spotfiebitel
má právo na úhradu jízdenky. V pfií-
padû, Ïe je nutné pouÏít vlastní au-
tomobil, napfiíklad u reklamace te-
levize, se náklady poãítají jako ná-
hrada cestovních nákladÛ ve v˘‰i
podle pracovnûprávních pfiedpisÛ.
Náklady je nutné uplatnit u prodej-
ce bez zbyteãného odkladu po vyfií-
zení reklamace.

V poradnû se nás ãasto ptají jak
poãítat 14denní lhÛtu podle §53,
odst. 7 obã. z., bûhem které má
spotfiebitel právo odstoupit od
smlouvy uzavfiené pomocí prostfied-
kÛ komunikace na dálku, tfieba po
internetu nebo po telefonu.

LhÛta se zaãíná poãítat ode dne
následujícího po pfievzetí plnûní.
LhÛta tedy zaãíná bûÏet jeden den
po doruãení zboÏí zasílatelskou
spoleãností nebo den po vyzved-
nutí zásilky na po‰tû. Pozor, od-
stoupení musí b˘t druhé stranû do-
ruãeno do 14 dnÛ od pfievzetí pl-
nûní. Nestaãí tedy zásilku podat
poslední den lhÛty na po‰tû k ode-
slání. V‰em spotfiebitelÛm doporu-
ãujeme odstoupit od smlouvy pí-
semnû, pfiestoÏe to zákon nevyÏa-
duje. ZboÏí není nutné doruãit
souãasnû s odstoupením od smlou-
vy. Zákon lhÛtu na vrácení zboÏí
nestanoví, proto by tato lhÛta mû-
la b˘t pfiimûfiená. Doporuãujeme
vrátit zboÏí do 30 dnÛ s ohledem
na to, Ïe prodejce je povinen vrátit
finanãní ãástku za zboÏí do 30 dnÛ
od odstoupení. mp

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM
tel.: 602 486 331, vcik@rasino.cz

Ra‰ino a.s. - 1. prodejce zn. Ford v âR
Jsme tu pro vás jiÏ 20 let

• Prodej nov˘ch a pfiedvádûcích vozÛ
• Kompletní servisní sluÏby
• Nejlep‰í ceny na JiÏní Moravû

Pyrotek is a privately owned, international organization, specializing in the development, manufacture and sale of high-temperature materials
for industrial applications. We currently have a fantastic opportunity for a young adaptive individual as an IT Support Assistant in the Czech office
situated in Blansko reporting to the IT Support Analyst and the Regional IS Manager.

Your role will include but not limited to, resolving user queries from users within the Blansko area and possibly from other offices within Europe as well as 
assisting the IT Support Analysts in their daily duties. Tasks will include being first line support and logging details in the helpdesk application for general issues
such as email, printing, network, software and setting up new users’ computers and phones. Pyrotek doesn’t use any Linux/Unix solutions and mainly operates
on Microsoft SW (OS: 2003/2008 R2, Win 7, Office 2010, Exchange, Sharepoint, SQLServer 2005/2008 …) for phoning/VOIP Cisco is implemented.

The ideal candidate will be a university student that can work part time, approximately 15-20 hours per week. You should have an active interest in
computing, analytical skills and adapt well at problem solving. Communication is key and while you will be primarily working with Czech users, good
spoken English and a friendly manner is a must for this role.

To Apply Please send your letter of application, full Curriculum Vitae with details of your expected(existing) salary, as well as the earliest possible starting date to:

Zdenek Trunda, Finance Manager, zdetru@pyrotek-inc.com

IT Support Assistant – Czech Republic

SPOT¤EBITELSKÁ PORADNA 
PRO NA·E âTENÁ¤E


