Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV
zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302

Reklamační řád
Oblastního stavebního bytového družstva Děčín
I. Všeobecné podmínky
1. Zpř ístupně ní prostoru k provedení opravy č i jiné objednané práce v rámci údržby a oprav
družstevních domů (dále jen oprava) zajišť uje správce po dohodě s př íslušným technikem
družstva. U oprav v bytech je nutno zajistit spolupráci nájemníků .
2. Správce domu nebo nájemce bytu poskytne na žádost provozního technika, zajišť ujícího
opravu, prostory pro uskladně ní nezbytně nutného materiálu, event. zabezpeč í jiné
oprávně né požadavky provozního technika pro provedení práce. Zajistí též možnost odbě ru
elektrické energie, vody, event. plynu. Všechnu tuto souč innost poskytuje ten, v jehož
prospě ch se oprava provádí , bezplatně .
3. Ostatní podmínky dodávek prací na opravách a údržbě bytových domů vycházejí z obecně
platných př edpisů a Č SN.
II. Provádění oprav
1. Oprava musí být provedena ř ádně , tj. musí odpovídat ustanovením právních př edpisů ,
zejména ustanovením obchodního a obč anského zákoníku a Č SN.
2. Práce musí být provádě ny př i dodržování př edpisů o bezpeč nosti a ochraně zdraví a př i
dodržování protipožárních př edpisů .
3. V př ípadě technicky nevyjasně ného požadavku na opravu žadatel souhlasí s př edbě žnou
obhlídkou pracoviště bez vystavení zvláštní objednávky a tuto hradí. O nutnosti této
př edbě žné prohlídky rozhoduje př íslušný provozní technik družstva.
III. Př ejímání oprav
1. Provedená oprava musí být po ukonč ení práce př evzata:
a) nájemníkem – v př ípadě , že jde o opravu v jeho bytě a jím vyhrazenou
b) správcem domu ve spolupráci s provozním technikem družstva u oprav, provádě ných ve
společ ných prostorách domu a hrazených z rezervy na opravy a údržbu, pokud není
ustanoven správce, provozním technikem družstva
c) provozním technikem ve spolupráci se správcem domu – u oprav velkého rozsahu, která
má charakter stř ední nebo generální opravy. U tě chto oprav mů že být př ejímka provádě na po
ucelených č ástech.
d) u oprav nař ízených revizními orgány – revizním technikem př íslušného oboru
2. O př evzetí musí být poř ízen písemný doklad – potvrzením zakázkového listu, popř . podpisem
př ejímacího protokolu. Kopii si ponechá př ejímající (provozní technik) pro př ípadnou
reklamaci.
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IV. Reklamace př i př ejímkách
1. Jestliže se př i př ejímce zjistí, že oprava je nekvalitní, je povinen provozní technik dohodnout
s odpově dným zástupcem př edávajícího (zhotovitele) termín nové opravy, tato musí být
provedena bezplatně .
2. Vady opravy, které jsou zř ejmé již př i př ejímce, musí být reklamovány bez zbyteč ného
odkladu (do 15 dnů od př evzetí), jinak právo z odpově dnosti za vady zaniká.
3. Jestliže žadatel o opravu neposkytne potř ebnou souč innost k př edání prací, mů že je př evzít
provozní technik samostatně a tuto skuteč nost poznamenat v př edávacím protokole. Tímto
se zbavuje žadatel o opravu práva uplatň ovat reklamač ní nároky podle odst. 2.
V. Záruč ní doba
Záruč ní dobu sjednává provozní technik družstva ve smlouvě o dílo se zhotovitelem. Záruč ní
doba poč íná bě žet ode dne př evzetí opravy. Záruka na provedenou opravu zaniká v př ípadě
zjiště ní neodborného zacházení nebo mechanického poškození konstrukč ního prvku.
Odpově dnost za vady oprav se ř ídí obecně ustanoveními § 560 a násl. obchodního zákoníku.
VI. Reklamace
1. Reklamač ní ř ízení se zhotovitelem zahajuje na písemnou žádost správce domu, popř . na
základě vlastního zjiště ní (č l. IV odst. 2) př íslušný provozní technik družstva.
2. Př i př edání potvrzených záruč ních listů si záruč ní doby nárokuje a zajišť uje objednavatel
př ímo u servisních opraven pro př íslušné spotř ebič e a zař izovací př edmě ty dle záruč ních
listů nebo návodů na používání.
VII. Odpově dnost za škody
Škody vzniklé př i provádě ní oprav nebo v př ímé souvislosti s provádě nou opravou uplatň uje a
vymáhá př íslušný pracovník družstva podle platných právních př edpisů . Vzniklá škoda musí být
uvedena v dokladu o př evzetí (č l. IV).
VIII. Odstraně ní závad a škod
Vady, reklamované v záruč ní době , se odstraň ují bezplatně . O př evzetí opravených závad a
záruce na ně platí př iměř eně č l. III, IV, V. Uznaná reklamovaná vada musí být odstraně na do
jednoho mě síce, není-li dohodnuto jinak.
IX. Reklamace úč tování
1. Oprava, hrazená z rezervy na opravy a údržbu, je úč tována fakturou, která je zasílána ve
dvojím vyhotovení správci domu se č tvrtletní výsledovkou. Originály jsou uloženy v kancelář i
správy družstva.
2. Lhů ta pro reklamaci závad v úč tování č iní 3 mě síce od obdržení výsledovky. U roč ní
výsledovky bě ží lhů ta pro reklamaci do termínu konání shromáždě ní delegátů , na kterém se
schvaluje výsledek hospodař ení družstva za uplynulý rok.
3. Lhů ta pro reklamaci správnosti vyúč tování č iní 30 dní ode dne doruč ení vyúč tování nájemci.
Tento reklamač ní ř ád schválilo SD dne 11.4.1992 jako závaznou vnitrodružstevní smě rnici,
úpravy provedeny na základě změ n stanov, schválených SD 30.9.1995.

