
Servisní instrukce č. 15 
pro:  Zemědělskou mechanizaci 

Vydaná   : 1.Q 2003 List č.1 
 

Záruční doba: 24 měsíců 12 měsíců 

 
Dnem 1.1.2003 na základě změny Občanského zákoníku vstoupila v platnost povinnost poskytnutí dvouleté záruční doby na 
spotřební zboží prodávané konečnému spotřebiteli.   
Tuto záruční dobu samozřejmě poskytuje firma MOTOR JIKOV, a.s. divize MZM na všechny svoje dodávané výrobky a zboží.  
V souladu se zákonem je však nutné rozlišovat poskytnutí záruky v délce 24 měsíců konečnému spotřebiteli a záruční doby 
poskytnuté při prodeji mezi podnikateli, která je vždy stanovena dohodou smluvních stran. Při prodeji zboží a výrobků pro 
podnikatelskou činnost bude firma MOTOR JIKOV, a.s. uznávat závady vzniklé pouze po dobu 12 měsíců od data prodeje tak 
jak je uvedeno v „Rámcové kupní smlouvě 2003“.  
Pro realizaci těchto smluv budou na požádání předány záruční listy s vyplněnou 12 měsíční záruční dobou. 

Komentář 
1. 
Prodej zboží v obchodě, který uskutečňuje podnikatel jako prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, je speciálním případem kupní smlouvy upravené 
obč. zák. v §§ 612 – 627. Prodávajícím je osoba (fyzická nebo právnická), která je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obch. zák. a je oprávněna k podnikání 
podle živnostenského zákona. Kupujícím může být jen osoba fyzická, nebo právnická osoba, která v daném právním vztahu není podnikatelem a která kupuje 
zboží v obchodě pro uspokojení vlastní potřeby. Bude-li v obchodě nakupovat podnikatel  a bude-li z jeho jednání zřejmé, že nakupuje pro svou 
podnikatelskou činnost, bude se vztah mezi účastníky řídit obchodním zákoníkem (§ 261, odst. 1 obchod. zák.). 
Odpovědnost za vady a záruční dobu při prodeji zboží v obchodě určuje obč. zák. v § 619. Je jí doba, po kterou prodávající odpovídá za vady, jež se 
vyskytnou po převzetí věci. Podle § 620 obč. zák. je záruční doba při prodeji  spotřebního zboží 24 měsíců.   
  
2. 
V souladu s § 261, odst. 1 obchodního zák. se obchod. zák.  řídí závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti. 
Rozhodující přitom je, zda s přihlédnutím ke všem okolnostem, za nichž došlo k uzavření dané smlouvy mezi podnikateli (v daném případě kupní smlouvy), je 
zřejmé, že se týkají podnikatelské činnosti. Bude-li např.podnikatel – fyzická osoba, nakupovat v obchodě a z jeho jednání bude zřejmé, že nakupuje pro svou 
podnikatelskou činnost (např. tím, že bude požadovat, aby na účtence byla DPH), bude se vztah mezi účastníky řídit obchodním zákoníkem. 
Podle obchod. zák. jsou délka záruky a její rozsah  závislé na vůli prodávajícího (popř. dohodě stran) - § 429 obchod. zák. Záruka za jakost vzniká jen 
v případě, že ji  prodávající písemně převezme. Na základě poskytnuté záruky prodávající odpovídá za vady, které má zboží při dodání i za vady, které se 
vyskytnou v záruční době.  
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