
Reklamační řád a záruční podmínky společnosti Boušek s.r.o. 

(dále jen „reklamační řád“) 
 

I. Obecná ustanovení 

1) Tento reklamační řád slouží k zajištění informovanosti zákazníků (dále jen „objednatel“) při uzavírání smluv  
o dílo se společností Boušek s.r.o., se sídlem náměstí Před Bateriemi 914/3, 162 00 Praha 6 - Střešovice,  
IČ: 270 84 388, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod značkou C 95064 
(dále jen „zhotovitel“), a ke stanovení podmínek, postupů a způsobů uplatnění odpovědnosti za vady 
provedeného díla, příp. vady zboží dodaného v rámci provádění díla (reklamace) a na délku záruční doby. 

2) Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné podmínky. 
V takovém případě má přednost úprava obsažená ve smlouvě. Reklamační řád se plně uplatní i na dílo 
realizované na základě potvrzené objednávky. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v tomto reklamačním řádu nebo neujednaná smluvně se řídí 
platnými zákony České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a zákonem o ochraně  spotřebitele,  
ve znění pozdějších předpisů.  

II. Zákonná práva z vadného plnění 

1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy,  
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

2) Dílo má vady, jestliže nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo 
sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným 
zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům 

3) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním chybějící části díla; 

b) na odstranění vady opravou díla; 

c) na přiměřenou slevu z ceny díla; 

d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. 
Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu 
vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, 
že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od 
smlouvy odstoupit. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

4) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo: 

a) na odstranění vady; 

b) na přiměřenou slevu. 

Dokud objednatel neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, 

nebo odstranit vadu opravou díla. Neodstraní-li zhotovitel vadu zboží včas nebo vadu díla odmítne odstranit, 

může objednatel požadovat slevu, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel 

měnit bez souhlasu zhotovitele. 

5) Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat provedení náhradního díla, nemůže-li dílo vrátit v tom 

stavu, v jakém jej obdržel. 

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

Uvedené se uplatní pouze v případě, je-li objednatel spotřebitelem. 

7) Objednatel je povinen oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné 

péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí díla v případě skrytých vad, resp. do 6 měsíců v případě 

objednatele, který není spotřebitelem. 

8) Odpovědnost za vady u díla s krátkodobým účinkem (úklidové práce, čištění, pletí, tvarování a zdravotní řez 

zeleně, údržba trávníku, kultivace apod.) a u dodávek (materiálu) s časově omezeným účinkem nebo životností 

(hnojení, chemické odplevelení, postřiky, nátěry apod.) je omezena. U díla s krátkodobým účinkem lze uplatnit 

reklamaci do druhého pracovního dne od provedení prací. U použití materiálů s omezenou životností se 

odpovědnost za vady odvíjí od účinnosti či životnosti použitého materiálu stanovené výrobcem. 



9) V případě, že je dílo prováděno dle projektu dodaného objednatelem, tj. projektu který nezpracovával zhotovitel, 

neodpovídá zhotovitel objednateli, který není spotřebitelem, za vady díla způsobené prováděním díla dle 

nevhodného projektu ve smyslu § 2594 občanského zákoníku. 

III. Záruka za jakost 

1) Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zhotovitel odpovídá za vady, které se objeví v průběhu záruční doby, 
a to za podmínek dále uvedených.  

2) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku dle obchodních podmínek svých dodavatelů. 

3) V případě, že je k dodávaným technologickým zařízením, popř. výrobkům přiložen samostatný záruční list, platí 
pro tuto část díla záruka zde uvedená. U těchto zařízení a výrobků budou záruční listy předány objednateli při 
převzetí díla, který případnou reklamaci uplatní přímo u výrobce či jeho smluvního partnera dle podmínek 
v záručním listu.  

4) Není-li uvedeno jinak, na veškerý živý rostlinný materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 12 měsíců ode dne 
převzetí díla nebo jeho příslušné části objednatelem.  

5) U osiva a sadby ve smyslu zákona č. 219/2003 S., o oběhu osiva a sadby (tj. u rozmnožovacího materiálu) 
záruční doba: 

a) činí u jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, jeden rok; 

b) u víceletých druhů končí jeden rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy;  

c) činí u sazenic zeleniny a květin tři týdny. 

6) Na provedené dílo a ostatní dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců, s výjimkou plnění 
s krátkodobým účinkem či životností, kde se záruka neposkytuje. 

7) Záruka se nevztahuje:  

a) na závady způsobené vlivem nepříznivých přírodních vlivů (např. působení teplot nad 40 °C po dobu více 
jak 14 dní), živelných pohrom a jiných případů vyšší moci 

b) na závady vzniklé zanedbáním obvyklé údržby  

c) na závady vzniklé vlastním přičiněním objednatele či zásahy třetích osob  

d) na závady vzniklé nevhodným zacházením a vandalstvím  

e) na změny vzniklé přirozeným vývojem  

f) na poškození způsobené domácími zvířaty  

8) Objednatel je povinen v záruční době předem oznámit a konzultovat jakékoliv zásahy do díla, a to písemně nebo 
prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@bousekzahrady.cz. V případě jejich neoznámení či při 
postupu v rozporu s doporučeními zhotovitele objednatel ztrácí nárok na poskytnutou záruku.  

9) Podmínkou poskytnutí záruky a uznání reklamace je dodržování všech podmínek užívání, údržby a péče o dílo  
v plném rozsahu dle informace poskytnuté zhotovitelem při předání díla nebo v technické zprávě k projektu díla, 
pokud byl vypracován. Podmínkou poskytnutí záruky a uznání reklamace je uhrazení celé ceny díla a víceprací / 
údržbových prací dle platebních podmínek sjednaných ve smlouvě. Objednatel je povinen oznámit vady díla 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zjištění, resp. do druhého 
pracovního dne v případě vad na díle, jehož předmětem bylo provedení údržby. Bude-li uplatňovat objednatel 
viditelnou vadu v záruční lhůtě s nepřiměřeným zpožděním od jejího vzniku, nebude tato vada zhotovitelem 
uznána.  

10) V případě záručních vad díla má objednatel právo na: 

a) odstranění odstranitelné vady (opravou či dodáním náhradního dílčího plnění); 

b) přiměřenou slevu z ceny díla v případě neodstranitelných vad. 

Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné, náleží zhotoviteli. Na základě rozhodnutí 

zhotovitele může být v případě odstranitelné vady vyřešena reklamace poskytnutím slevy z ceny díla namísto 

odstranění vady. 

IV. Postup vyřízení reklamace 

1) Reklamaci je objednatel povinen uplatňovat pouze v písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu 
zaslaného na adresu info@bousekzahrady.cz. Jako datum přijetí je považováno datum obdržení písemného 
oznámení o existenci vady.  

2) Každá uplatňovaná reklamace musí obsahovat následující údaje:  



a) Jméno / Název objednatele  

b) Kontaktní osoba objednatele uplatňující reklamaci včetně telefonního a e-mailového spojení  

c) Přesná adresa místa plnění (zhotovení díla / poskytovaných služeb)  

d) Datum uplatnění reklamace  

e) Datum vzniku / zjištění reklamované vady  

f) Stručný, věcný a výstižný popis vady a okolností jejího vzniku / zjištění, popis okolností majících vliv na vznik 
vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou. Popis je vhodné případně doplnit 
fotodokumentací reklamované vady.  

g) Možné termíny návštěvy zhotovitele v místě plnění k projednání reklamace  

h) Požadavek na způsob vyřízení reklamace 

i) Podpis osoby uplatňující reklamaci  

3) Zhotovitel se po telefonické dohodě dostaví do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace k projednání 
reklamace na místo plnění. Objednatel je povinen umožnit v uvedené lhůtě, v termínu předem dohodnutém, 
zhotoviteli přístup k dílu a být přítomen k projednání reklamace.  

4) Zhotovitel sdělí objednateli, zda reklamaci uznává. V případě, že reklamace bude oprávněná, zahájí postup  
k odstranění vady dle dohody s objednatelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, s výjimkou případů uvedených níže, 
případně pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou na delší lhůtě.  

5) V případě, že reklamace bude vyhodnocena jako zjevně neoprávněná (zjištěná skutečná vada neodpovídá vadě 
popsané při uplatnění reklamace, zjevné zavinění vzniku vady objednatelem či třetí stranou, nebo v případě 
opakovaně neoprávněné reklamace), je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli veškeré náklady spojené  
s řešením neoprávněné reklamace. 

6) Zhotovitel vydá objednateli písemné potvrzení o uplatnění reklamace, a to včetně potvrzení o datu a způsobu 
jejího vyřízení. 

7) Výjimku z lhůty na vyřízení reklamace a odstranění vady činí reklamace materiálu, výrobků a služeb, jejichž stav 
a funkčnost nemůže být vzhledem ke klimatickým podmínkám v období uplatnění reklamace prověřena, nebo 
vzhledem k počasí nejsou dostatečné podmínky umožňující kvalitní a bezpečné odstranění vady a dodržení 
všech technologických předpisů a pravidel bezpečnosti práce. Jedná se zejména o období vegetačního klidu, 
obvykle od 15. listopadu do 31. března s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. V takovém případě 
zahájí zhotovitel činnost na odstranění vady, jakmile nastanou podmínky umožňující bezproblémové odstranění 
vady a o předpokládaném průběhu vyřízení reklamace bude objednatele informovat.  

8) V případě, že součástí vyřízení reklamace a odstranění vady je výměna materiálu či výrobku, u kterých je 
výrobcem nebo dodavatelem stanovená delší dodací lhůta, než je lhůta určená k vyřízení reklamace, nebo  
u kterých je dodání materiálu vázáno na konkrétní období v roce (rostlinný materiál), je zhotovitel oprávněn 
prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace o přiměřenou dobu. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele 
informovat.  

9) V případě, že je předmětem reklamace vada na zařízení, výrobku, nebo službách dodávaných subdodavatelem 
zhotovitele, je zhotovitel oprávněn prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace o přiměřenou dobu potřebnou k vyřízení 
reklamace u subdodavatele. O této skutečnosti bude zhotovitel objednatele informovat a při odstraňování vady 
bude v součinnosti se subdodavatelem.  

10) V případě uznané reklamace živého rostlinného materiálu postupuje výměna rostlinného materiálu ve dvou 
etapách. První výměnu reklamovaného rostlinného materiálu provede zhotovitel po uplynutí tří měsíců od doby 
převzetí díla nebo jeho části objednatelem, druhou výměnu provede zhotovitel po uplynutí dvanácti měsíců od 
doby převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Výměna se provádí na výzvu objednatele. Konkrétní kus je 
možné vyměnit pouze jednou. V případě nedostupnosti rostlinného materiálu má zhotovitel právo nahradit formou 
vrácení částky za rostlinu dle ceny dané položky z cenové nabídky.   

11) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v předem domluvených termínech přístup na místo plnění a poskytnout 
zhotoviteli k odstranění vady součinnost přinejmenším ve stejném rozsahu, v jakém byla sjednána smlouvou  
o dílo.  

V. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem 

1) Věcně příslušným subjektem (orgánem) mimosoudního řešení sporů, pokud je objednatelem spotřebitel,  
je např. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.  
Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

 

http://www.coi.cz/


VI. Závěrečná ustanovení 

1) Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021.  

2) Zhotovitel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci tohoto reklamačního řádu. O této 
změně je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny reklamačního 
řádu, a to zveřejněním na webových stránkách zhotovitele. Pokud objednatel se změnou reklamačního řádu 
nesouhlasí a svůj nesouhlas písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do nabytí účinnosti takové změny reklamačního 
řádu, je pro objednatele závazné dosavadní znění reklamačního řádu. Pokud svůj nesouhlas zhotoviteli nesdělí 
ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním reklamačního řádu souhlasí. 

 
V Praze dne 1. 1. 2021 


