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K NOZ § 1919:
§ 1919

(1)
Převezme-li zcizitel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití
k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé.
(2)
Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji zcizitel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby
nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Je-li ve smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na
obalu, platí, co bylo ujednáno. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu,
platí tato delší záruční doba.
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V rámci novelizace by asi bylo dobré se podívat i na ustanovení § 1919 odst. 2 NOZ, konkrétně na to, že regulace je v zákoníku
ještě 2×. Ustanovení § 1919 odst. 2 NOZ (obecná ustanovení u práv z odpovědnosti za vady) říká: „není-li záruka ujednána ve
smlouvě, může ji zcizitel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či
trvanlivosti věci na obalu.“ Ustanovení § 2113 NOZ (kupní smlouvy) pak, že „zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc
bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční
doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.“ Konečně pak v ustanovení § 2165 odst. 2 NOZ (prodej zboží v
„obchodě“) je znovu zmíněno, že „je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu
s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.“

Zatím žádné diskuzní příspěvky
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