
 
 
 
 
 

 
REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 
 
 

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka společnosti Tezyo CZ s.r.o, IČ 05136962, se sídlem 
Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00, (dále "Tezyo" nebo "prodávající"), v případě, že přes veškeré úsilí 
společnosti Tezyo o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka (dále "kupujícího") 
oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. 
 
 

I. Úvodní ustanovení  
 

Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží (dále jen "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto 
reklamačním řádem, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a 
kupujícím. Prodávající zajišťuje seznámení kupujícího s obsahem reklamačního řádu vyvěšením jeho 
plného znění ve svých prodejnách a také jeho zveřejněním na svých webových stránkách, pokud je 
provozuje. V případě, že kupující zjistí, že zboží mělo při převzetí vady jakosti, tj. nebylo ve shodě s kupní 
smlouvou, nebo vyskytne-Ii se u zboží v záruční době vada, může kupující uplatnit u prodávajícího 
reklamaci.  
 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nevzniká a reklamaci kupující nemůže uplatnit v případě, že: 
 

• změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, 
nesprávného zásahu či mechanického poškození, 

• změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího 
nesprávného provedení, 

• reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena, 

• jde-Ii o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí 
kupujícím, 

• zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty. 

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího. 
Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob 
ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je 
předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží. 

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost 
základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující 
plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k 
nevhodnému účelu. 

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. 
Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho 
plnou funkčnost a životnost. Společnost Tezyo poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačního 
letáku a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o 
všechny druhy prodávaného zboží. 

K zajištění řádné péče a údržby slouží různé přípravky a čistící prostředky nabízené v prodejnách 
společnosti Tezyo. 



II. Uplatnění reklamace a lhůty pro uplatnění reklamace 
 

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit 
reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na 
sortiment prodávaného zboží nebo jej může zaslat poštou na prodejnu spolu s vyplněným reklamačním 
formulářem, který je k dispozici na webových stránkách ke stažení. Právo z vady (reklamace) musí být 
uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.  Kupující by měl uplatnit reklamaci bez 
zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále 
používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Kupující je povinen prokázat, že 
jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu 
zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, fakturou, 
objednávkovým listem, výpisem z bankovního účtu, popř. jiným věrohodným způsobem. Zboží k reklamaci 
je vhodné předložit kompletní, vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci 
předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace ihned 
zamítnuta.  
 

Prodávající nebo jím pověřený kompetentní pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve 
složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému 
posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a 
místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení 
reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady 
musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  
 

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném 
ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v 
intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou 
souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. 
 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.  
 
 

III. Jakost při převzetí (Rozpor s kupní smlouvou) 
 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby 
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to 
podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-Ii takový postup možný, může 
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující 
o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 
 

IV. Odstranitelné vady 
 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, 
funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a 
řádně odstraněna. Společnost Tezyo je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Kupující 
může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-Ii to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-Ii výše 
uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V 
případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo 
vyskytnou-Ii se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva,jako by se jednalo o 
vadu neodstranitelnou. 

 
 

V. Neodstranitelné vady 
 

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v 
takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné 



neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje 
výměnu zboží, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.  
 

VI. Řešení sporů 
 

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-Ii v průběhu reklamačního 
řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce z oboru obuv a vyžádat si u něj 
posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, 
případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud. 
Kupující je však také oprávněn obrátit se v této souvislosti na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení 
řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi ním a prodávajícím; bližší postup kupujícího v 
souvislosti s podáním takového návrhu je dostupný na webových stránkách České obchodní inspekce. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele. Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází, tak že 
jeho ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním 
reklamačního řádu bez dalšího předost takový právní předpis.  
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020  
V Praze dne 1. 5. 2020 
    
   
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje:              
Tezyo CZ s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00 
Zákaznický email: info@tezyo.cz 
Zákaznická linka: + 420 775 165 162 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEZYO CZ s.r.o. 
Adrian Nicolae Stanescu 
Jednatel společnosti 

 
 

 
 


