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CO S VADNÝM ZBOŽÍM
Z PROSHOPU?
Na úvod je nutné zdůraznit, že mezi
uplatňováním vad u nového a použitého
zboží existuje značný rozdíl. Obecně
platí, že odpovědnost za vady je objektivní – nevyžaduje se zavinění prodávajícího. Ten se jí však nemůže zprostit poukazem na výrobce či ostatní okolnosti.
Odpovědnost za vady má de facto dvě
funkce. První je reparace majetkové
újmy způsobené vadným plněním kupujícímu, druhá preventivně působí na
osobu prodávajícího.
Dle § 619 občanského zákoníku (OZ) se
tato odpovědnost skládá ze zákonné odpovědnosti za vady, které má zboží při
převzetí, a za vady vyskytnuvší se po převzetí věci kupujícím (ve druhém případě
odpovědnost vychází ze zákonné záruky).
Délku záruky stanovuje § 620 odst. 1 OZ
na 24 měsíců a nelze ji zkrátit ani omezit. Význam záruční doby spočívá v tom,
že práva z odpovědnosti za vady, která
nejsou v jejím průběhu uplatněna, zaniknou (srov. § 626 odst. 1 OZ). U vad, které
se v jejím průběhu projeví, není třeba dokazovat, že existovaly již při převzetí věci
(nejde-li o případ uvedený v § 619 odst.
2 OZ). Mezi uplatnitelné vady patří faktické vady věci, které se týkají jejích vlastností, funkcí a vzhledu.
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Golfové vybavení lze nakoupit nejen v e-shopech, ale i v ProShopech, které jsou součástí většiny golfových areálů. Setkáte se zde s novým i použitým zbožím. V právní
rubrice se tentokrát zaměříme na odpovědnost za vady takto prodávaného zboží.

Při prodeji použitého zboží nemá prodávající odpovědnost za vady uvedené
v § 619 odst. 3 OZ a za vady, které se
vyskytnou dodatečně po převzetí zboží.
I u použitého zboží však odpovídá za vadu, která již v době prodeje existovala,

I při prodeji věcí s výprodejovým či posezónním
snížením ceny obchodník za vady odpovídá
v plném rozsahu.
Rozsah a úpravu odpovědnosti je třeba
rozlišovat dle toho, zda jde o věc novou
či použitou, a zda je nová věc prodávána
s vadami, pro které byla její cena snížena.
Při prodeji nových věcí odpovídá prodejce
v plném rozsahu, jak bylo popsáno výše.
Na prodej věcí s výprodejovým či posezónním snížením ceny (kdy sleva nevyplývá z vady) nedopadá zmíněné ust.
§ 619 odst. 1 OZ, takže obchodník zde
za vady odpovídá v plném rozsahu.
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ale vyšla najevo až dodatečně. Takové
vady lze uplatnit v prekluzívní lhůtě
uvedené v ust. § 626 odst. 2 a 3, tedy
do 24 měsíců ode dne převzetí (minimálně však ve lhůtě 12 měsíců).
Pokud obchodník prodává zboží s určitou vadou za sníženou cenu, musí postupovat v souladu s ust. § 618 OZ u nového i použitého zboží. V tomto případě
je tedy vyloučena jeho odpovědnost
za vadu, kvůli níž byla snížena cena,

ale plně odpovídá za vady, jež se vyskytly po převzetí zboží kupujícím v záruční
době. Někteří obchodníci přesto u takovéhoto zboží nesprávně argumentují, že
se na ně záruka nevztahuje.
Závěrem lze konstatovat, že na všechny
prodávané věci a ve všech režimech se
bude vztahovat zákonná záruka pro
skryté vady. O podmínkách uplatňování
reklamace jsme se zmiňovali v předchozím článku.
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