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Reklamační řád pro výrobky NKT s.r.o. 
(11/2011) 

 

 

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost 
výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající z kupních smluv (případně Rámcových kupních smluv) 
uzavřených mezi NKT s.r.o., se sídlem v Kladně, Průmyslová 1130, PSČ 272 01, IČ: 27203395, zapsanou 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104176, jako dodavatelem (dále jen 
„dodavatel"), a zákazníkem této obchodní firmy jako odběratelem (dále jen „odběratel") 
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1. Znaky bezvadného zboží 
 

1.1 Množství 
Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jež určuje kupní smlouva (dále jen smlouva). Zboží je 
opatřeno štítkem. Množství dodané je součtem štítkových hodnot (m, ks, kg, apod.) na jednotlivých 
výrobcích, eventuálně zabalené jednotce. 
Není porušením povinností dodavatele, jestliže množství dodaného zboží se odchyluje nejvýše o  5% 

oproti původně dohodnutému množství. Odběratel zaplatí vždy Konečnou cenu upravenou v závislosti 
na skutečně dodaném množství zboží a vyúčtovanou dodavatelem. 
Kabely, vodiče a šňůry (flexopřívody) jsou dodávány v základních obalových jednotkách: kruhy, palety, 
bubny, kusy, svazky. Na každém tomto expedičním obalovém provedení musí být uvedena délka v 
metrech nebo množství v kusech. Hodnota délky náplně bubnu nebo délka kruhu v metrech uvedená na 
štítku je měřena pomocí metrologicky zajištěných měřících zařízení, takže relativní chyba délky výrobku 
vztažená k náplni obalového provedení je do ± 1% a chyba do ± 1% délky výrobku vztažená k náplni 
obalového provedení není vadou zboží.  
Chyba množství v kusech je nepřípustná.  
Odběratel hradí součet štítkových délek v metrech nebo množství v kusech dodávky a nebude 
reklamovat rozdíly délek nacházející se v uvedeném tolerančním pásmu přesnosti měření. 

 

1.2 Jakost a provedení 
Dodavatel je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost 

nebo provedení zboží, je dodavatel povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k 
němuž se takové zboží zpravidla užívá. 

 

1.3 Obal zboží 
Dodavatel je povinen kabely, vodiče a šňůry zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve 
smlouvě. Druh a kvalita obalů musí vyhovovat sjednaným podmínkám. Neurčuje-li smlouva, jak má být 
zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je dodavatel povinen zboží zabalit nebo opatřit pro 
přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, aby nedošlo při jeho 
manipulaci a přepravě k poškození.  
Pokud si Odběratel zajistí vlastního dopravce a tento odmítne uložit zboží na vozidle podle pokynů 
dodavatele, neodpovídá dodavatel za poškození zboží přepravou. 

 

1.4 Druh zboží 
Dodavatel je povinen dodat stejný druh zboží (typ, provedení), jaký je uveden ve smlouvě. 
Druh zboží je určen úplným označením výrobku, (uváděným v normách, technických podmínkách apod.) 
a číslem normy nebo technických podmínek. Dodání ekvivalentního zboží je možné až po písemném 
ujednání s odběratelem. 

 

1.5 Doklady 

Dodavatel je povinen dodat doklady nutné k užívání zboží tak, jak jsou určeny ve smlouvě. Neurčuje-li 

smlouva druhy dokladů, je dodavatel povinen dodat dodací list (nebo odvolávku, pokud je zboží 
odebíráno odběratelem z Konsignačního skladu) a obchodní fakturu (s daňovým dokladem pro 
odběratele z ČR).  
V případě, že zboží nesplňuje podmínky stanovené v bodu 1.1 - 1.5 tohoto článku, jedná se o zboží 
vadné. 
 

 

2.   Záruka za jakost 
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2.1 Zárukou za jakost zboží přejímá dodavatel písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

 

2.2  Záruční doba činí 12 měsíců ode dne, kdy bylo zboží odběrateli dodavatelem dodáno, nestanoví-li 
smlouva, nebo všeobecné obchodní podmínky dodavatele záruční dobu kratší.  
Je-li dodavatel povinen odeslat zboží, běží záruční doba od okamžiku předání zboží k přepravě. 

 

 

3. Povinnosti odběratele a nároky z vad zboží 
 

3.1 Bude-li dodávka obsahovat vadné zboží, odběratel je oprávněn žádat buď dodání náhradního zboží za 
vadné, nebo odstranění vad na zboží opravou, nebo přiměřenou slevu podle ustanovení § 436 až 439 
obchodního zákoníku. Odběratel však nemá právo odstoupit od smlouvy, a to ani, pokud dodáním zboží 
s vadami byla smlouva porušena podstatným způsobem. Veškeré vady je odběratel povinen písemně 
sdělit dodavateli v záruční době, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká. 

 

3.2 Dodavatel se dostaví do místa sídla odběratele (pokud nebude vzájemně projednáno jinak) k projednání 
vad bez zbytečného odkladu. Se zbožím nesmí odběratel nakládat způsobem, který by ztížil nebo 
znemožnil přezkoumání vytčené vady. 

 

3.3  Strany se dohodly, že vznikne-li jedné straně odpovědnost za škodu, tato strana odpovídá straně druhé 
pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk. Vedle zákonných důvodů dodavatel neodpovídá za 
porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jeho 
dodavatelů (přičemž však dodavatel je povinen vybírat tyto dodavatele s náležitou péčí). 

 

4.    Reklamační řízení (uplatnění práv z odpovědnosti za vady) 
 

4.1 Druhy vad a lhůty pro jejich uplatnění 
 

4.1.1  Vady zjevné 

Vada zjevná je vada, která je zjistitelná při obvyklém způsobu prověřování. V případě zjištění 
zjevné vady je povinen odběratel reklamovat tuto vadu do 15 dnů ode dne převzetí zboží. 
Neuplatnění práva v této době má za následek jeho zánik. 
U kabelů, vodičů a šňůr se za vadu zjevnou rozumí např. poškozený plášť, chybějící uzavření konce 

kabelu, počet a průřez žil a druh elektrovodného jádra apod. 
 

Odběratel je povinen při převzetí zboží: 
a) prověřit u vozových zásilek vnější neporušenost vozu a jeho uzávěr, u otevřeného vozu 

zřejmou úplnost nákladu; 
b) prověřit počet kusů dopravovaných bez obalu a počet obalových jednotek; 
c) prověřit hrubou hmotnost dodávky, popř. jejich jednotlivých částí při prodeji v hmotnostních 

jednotkách; 
d) prověřit neporušenost vnějších obalů balených jednotek; 
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e) porovnat značky (signa) dodávky, popř. jejich jednotlivých částí s dodacími nebo dopravními 
doklady; 

f) zkontrolovat všechny kabely s PVC a PE pláštěm z hlediska označení jejich konců. 

V případě zboží v Konsignačním skladu je odběratel povinen v okamžiku dodání zboží do 
Konsignačního skladu a jeho přebírání od přepravce postupovat jak je uvedeno v tomto odstavci. 

Záruční doba počíná běžet okamžikem dodání zboží do Konsignačního skladu. 

 

4.1.2  Ostatní vady 

Ostatní vady (tj. všechny kromě vad zjevných) je odběratel povinen reklamovat v záruční době. 
Neuplatnění těchto vad ve stanovené lhůtě má za následek zánik práva z odpovědnosti za vady. 

 

 

4.2 Náležitosti uplatnění reklamace 

       

4.2.1  Každá reklamace musí být u dodavatele uplatněna v písemné formě. Ústní (telefonickou) 
reklamaci dodavatel neuznává.  

 

V písemně uplatněné reklamaci musí odběratel uvést: 
a) číslo faktury; 
b) číslo dodacího listu (nebo odvolávky v případě odběru z konsignačního skladu); 
c) datum převzetí dodávky; 
d) název reklamovaného výrobku; 
e) co nejpřesnější popis vad s uvedením jak se projevují; 
f) uvedení dne a hodiny, kdy byla vada objevena; 
g) podrobný popis okolností, za kterých došlo k objevení vady; 
h) uvedení důkazů, kterými vadu prokazuje (např. odebrání vzorků nebo fotografie výrobků); 
j) požadavek nebo návrh na způsob vyřízení reklamace, tj.: 

 - odstranit vady; 

 - poskytnout slevu; 

 - poskytnout nové bezvadné plnění. 
  

K reklamaci kabelů, vodičů a šňůr k reklamačnímu protokolu odběratel připojí též identifikační 
štítek. 
V případě reklamace dodaného množství - délky balící jednotky, odběratel předloží též kopii 
protokolu metrologické kalibrace měřícího zařízení. Reklamace dodaného množství bude 
dodavatelem uznána pouze tehdy, jestliže reklamované zboží bude celistvé a bude mít konce 
označené dodavatelem. 

               

4.2.2  Reklamace musí být u dodavatele uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne dodání zboží u vad zjevných, do konce záruční doby u vad ostatních. 

               

4.2.3  Prověřované kabely, vodiče a šňůry, u nichž byly zjištěny vady, je povinen odběratel až do vyřízení 
reklamace uložit odděleně.  

 Při zjištění vady během používání výrobku je odběratel povinen zboží uložit oddělené ihned po 
první objevené vadě. 
Dodavatel si vyhrazuje právo, aby jím pověřenému zaměstnanci byl odběratelem umožněn přístup 
na místo uložení reklamovaného zboží, aby mohl provést kontrolu oprávněnosti odběratelovi 
reklamace.    
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4.2.4  Odběratel nesmí bez předcházejícího písemného souhlasu dodavatele vrátit reklamované zboží. 
 

 

4.3  Povinnosti dodavatele a způsob vyřízení reklamace 

 

4.3.1  Po obdržení reklamace potvrdí dodavatel písemně její příjem odběrateli ve lhůtě 10 dní ode dne 
uplatnění práva. 

 

4.3.2  V případě, že se bude jednat o reklamaci uplatněnou po lhůtě, tj. u vad zjevných po uplynutí 15 
dní, u ostatních vad po uplynutí záruční doby, bude tato reklamace zamítnuta bez dalšího šetření. 
O této skutečnosti dodavatel písemně vyrozumí odběratele v co nejkratší době, nejpozději do 15 
dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 

4.3.3 V případě, že chybí některý z údajů uvedených v reklamačním řádu jako náležitost uplatnění 
reklamace, vyzve dodavatel odběratele, aby odstranil vady reklamace a to ve lhůtě 10ti dnů ode 
dne odeslání výzvy. Jestliže tyto vady nebudou odstraněny a náležitosti doplněny, nebude se 
nadále dodavatel reklamací zabývat. 

 

4.3.4  Dodavatel je povinen písemně vyrozumět odběratele o vyřízení reklamace. U reklamace neuznané 
sdělí důvody pro její neuznání.  
Každá reklamace bude dodavatelem vyřešena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění (v případě, že 
uplatněná reklamace má všechny předepsané náležitosti), mimo reklamace  vyžadující další 
šetření – jedná se o reklamace, kdy na základě dostupných informací není možné rozhodnout o 
reklamaci a je navrženo osobní jednání  s odběratelem a předložení dalších důkazů. 

 

 

 

4.4  Rozhodnutí o reklamaci 
 

4.4.1  Reklamace uznaná 

 Jedná se o reklamaci, která je podle dokladů dodavatel, případně předložení věrohodných důkazů, 
prokazatelně oprávněná. 

 

4.4.2  Reklamace neuznaná 

Jedná se o reklamaci, při které vada vznikla neodbornou nebo nepovolenou manipulací se zbožím 
v rozporu s technickými podmínkami dodanými dodavatelem, nebo o reklamaci, kdy nejsou 
zjištěny nesrovnalosti v dokladech ani předloženy důkazy a zjištěny inventurní rozdíly v 
expedičních dokladech.  

 

4.4.3  Reklamace vyžadující další šetření před rozhodnutím 

Jedná se o reklamaci, kdy na základě dostupných informací není možné rozhodnout o reklamaci a 
je tedy navrženo osobní jednání s Kupujícím a předložení dalších důkazů.   

 

 

 

5.   Závěrečná ustanovení 
 

5.1  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.11.2011 
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5.2  Výrazy začínající velkým písmenem a použité v tomto reklamačním řádu mají význam uvedený ve 
smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách dodavatele, není-li v tomto reklamačním řádu 
uvedeno jinak. 

 

5.3  Ustanovení tohoto reklamačního řádu se použijí, jen pokud smlouva nebo Všeobecné obchodní 
podmínky dodavatele nestanoví jinak. 


