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1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tento reklamační řád služeb se vztahuje na služby poskytované Po-
 skytovatelem osobám jednajícím mimo rámec své podnikatelské čin-
 nosti (dále také jako „Spotřebitel“).
1.2. Tento reklamační řád služeb byl vypracován v souladu s platnými 
 právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zá-
 koník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Občanský záko-
 ník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
 pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon o ochraně spotřebi-
 tele“) a upravuje rozsah, podmínky a způsob, kterým může Spotřebitel 
 v zákonem stanovené lhůtě řádně uplatnit svá práva z vadného 
 plnění.

2. Odpovědnost za vady
2.1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba nabízená Spotřebitelům bude 
 splňovat požadavky na kvalitu nabízené služby v souladu s povahou 
 nabízené služby a uzavřenou smlouvou. Služba je poskytnuta v sou-
 ladu se smlouvou, pokud zejména:
 - odpovídá jejímu popisu uvedenému v Podmínkách služby;
 - je poskytnuta v sjednaném termínu a na sjednaném místě dle 
  Podmínek služby. 
2.2. Poskytovatel odpovídá za to, že služba nemá v době poskytnutí vady. 

3. Uplatnění reklamace
3.1. Spotřebitel je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas,
 bez zbytečného odkladu, co se o těchto vadách dozví, pokud možno 
 po dobu poskytování služby. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od 
 převzetí poskytnuté služby. Spolu s vytknutím vady služby je Spotře-
 bitel povinen příslušnému zaměstnanci Poskytovatele vyřizujícímu 
 reklamaci sdělit, jaké právo z vadného plnění zvolil, tato práva 
 a podmínky pro jejich uplatnění jsou obsažena v čl. 4 tohoto rekla-
 mačního řádu služeb. Pokud Spotřebitel volbu práva neuplatní, roz-
 hodne o způsobu odstranění případné zjištěné vady Poskytovatel 
 v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
 předpisů. 

4. Práva z vadného plnění
4.1. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, Spotřebitel má právo žá-
 dat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady poskytované služby, 
 anebo přiměřené slevy z ceny služby, je-li vada odstranitelná. Nelze-li 
 vadu poskytované služby odstranit, má Spotřebitel právo žádat při-
 měřenou slevu z ceny služby nebo právo odstoupit od smlouvy. V pří-
 padě, že Spotřebitel odstoupí od smlouvy, má zároveň nárok na vrá-
 cení ceny služby.

5. Omezení odpovědnosti Poskytovatele
5.1. Poskytovatel neodpovídá mimo jiné za vady služby, které byly způ-
 sobeny vnějšími vlivy (zejména přírodními vlivy), Spotřebitelem či 
 třetími osobami. Spotřebitel rovněž nemá práva z vadného plnění, 
 pokud se jedná o vady služby, o kterých v době poskytování služby 
 věděl nebo na které byl Spotřebitel v době poskytování služby výslov-
 ně upozorněn.

6. Vyřízení reklamace
6.1. Poskytovatel, resp. jeho zaměstnanec pověřený přijímáním reklama-
 cí, vždy vyhotoví písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel svá práva 
 z vadného plnění uplatnil, jakou vadu Spotřebitel vytýká a jaké kon-
 krétní právo uplatňuje. Písemné potvrzení o reklamaci obsahuje 
 zároveň kontaktní údaje na Spotřebitele, které budou závazné pro 
 účely komunikace Poskytovatele a Spotřebitele v souvislosti s rekla-
 mací. Poskytovatel je oprávněn v potvrzení uvést další údaje o stavu 
 reklamované služby, zejména jiné skutečnosti vylučující práva Spo-
 třebitele z vad. Stejnopis potvrzení Poskytovatel vydá Spotřebiteli. 
6.2. Poskytovatel nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o uplatněné 
 reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do 
 této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby po-
 třebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění 
 vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Spotře-
 bitelem nedohodne na delší lhůtě. O způsobu vyřízení reklamace 
 vyrozumí Poskytovatel Spotřebitele prostřednictvím kontaktních 
 údajů uvedených v potvrzení o přijetí reklamace. Bude-li reklamace 
 zamítnuta, Poskytovatel Spotřebiteli písemně sdělí důvod zamítnutí. 

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Otázky výslovně neupravené tímto reklamačním řádem služeb se 
 řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem 
 o ochraně spotřebitele. 
7.2. Poskytovatel výslovně upozorňuje Spotřebitele na skutečnost, že 
 spotřebitelské spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uza-
 vřené s Poskytovatelem služeb nebo s ní jinak související, jež neby-
 ly vyřešeny s Poskytovatelem přímo, je podle ustanovení § 20d 
 a násl. a § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebite-
 le, jakožto subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, pří-
 slušná řešit Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha, Štěpánská 
 567/15, 120 00 Praha. Internetová adresa subjektu pro mimosoudní 
 řešení spotřebitelských sporů je https://www.coi.cz/mimosoudni-re-
 seni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
7.3. Tento reklamační řád služeb nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2021.
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