
Zodpovednos  za vady predanej veciť
Ob iansky zákonník 40 / 1964 Zb.č

§ 619

(1)  Predávajúci  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  predaná  vec  pri  prevzatí  kupujúcim.  Pri 
použitých  veciach  nezodpovedá  za  vady  vzniknuté  ich  použitím  alebo  opotrebením.  Pri  veciach 
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záru nej dobe (záruka).č
 

§ 620

(1) Záru ná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nejč  
pripojenom vyzna ená lehota na použitie, neskon í sa záru ná doba pred uplynutím tejto lehoty.č č č
 

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnú  aj na kratšej záru nejť č  
dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 

(3) Pri veciach, ktoré sú ur ené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitnéč  
predpisy záru nú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záru ná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týka  ič č ť  
len niektorej sú iastky veci.č
 

(4) Na žiados  kupujúceho je predávajúci povinný poskytnú  záruku písomnou formou (záru nýť ť č  
list). Ak to povaha veci umož uje, posta í namiesto záru ného listu vyda  doklad o kúpe.ň č č ť
 

(5)  Vyhlásením  v  záru nom  liste  vydanom  kupujúcemu  alebo  v  reklame  môže  predávajúcič  
poskytnú  záruku  presahujúcu  rozsah  záruky  ustanovenej  v  tomto  zákone.  V  záru nom  liste  ur íť č č  
predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 

§ 621

Záru né  doby  za ínajú  plynú  od  prevzatia  veci  kupujúcim.  Ak  má  kúpenú  vec  uvies  doč č ť ť  
prevádzky iný podnikate  než predávajúci, za ne záru ná doba plynú  až odo d a uvedenia veci doľ č č ť ň  
prevádzky, pokia  kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týžd ov od prevzatiaľ ň  
veci a riadne a v as poskytol na vykonanie služby potrebnú sú innos .č č ť
 

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstráni , má kupujúci právo, aby bola bezplatne, v as ať č  
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbyto ného odkladu odstráni .č ť
 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadova  výmenu veci, alebo ak sa vada týka lenť  
sú asti veci, výmenu sú asti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzh adom na cenuč č ľ  
tovaru alebo závažnos  vady.ť
 

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeni  vadnú vec za bezvadnú, ak toť  
kupujúcemu nespôsobí závažné ažkosti.ť
 

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstráni  a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadneť  
užíva  ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpi . Tieť ť  
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránite né vady, ak však kupujúci nemôže preľ  
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre vä ší po et vád vec riadne užíva .č č ť
 

(2) Ak ide o iné neodstránite né vady, má kupujúci právo na primeranú z avu z ceny veci.ľ ľ
 

§ 624

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, 
má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú z avu.ľ
 

§ 625

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplat ujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Akň  
je však v záru nom liste uvedený iný podnikate  ur ený na opravu, ktorý je v mieste predávajúcehoč ľ č  
alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikate a ur eného naľ č  
vykonanie záru nej opravy. Podnikate  ur ený na opravu je povinný opravu vykona  v lehote dohodnutejč ľ č ť  
pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 

§ 626

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záru ná doba, zaniknú, ak sač  
neuplatnili v záru nej dobe.č
 

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť 
najneskôr v de  nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.ň



 
(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 

mesiacov odo d a  prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci aň  
kupujúci dohodli pod a § 620 ods. 2.ľ
 

§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, ke  kupujúci po skon eníď č  
opravy  bol  povinný  vec  prevzia ,  sa  do  záru nej  doby  nepo íta.  Predávajúci  je  povinný  vydať č č ť 
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 

(2) Ak dôjde k výmene, za ne plynú  záru ná doba znova od prevzatia novej veci. To istéč ť č  
platí, ak dôjde k výmene sú iastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.č


