
7. Reklamácie a náhrada škody 
  
7.1       Reklamáciu podáva odosielateľ alebo príjemca zásielky spoločnosti SPS vždy písomne.  
7.2       Nahlásenie oneskoreného dodania zásielky, poškodenia alebo úbytku zo zásielky podáva odosielateľ 

alebo príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky. V prípade 

neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.  
7.3       Nahlásenie straty zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 

pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho 

nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.  
7.4       Príjemca je v povinný prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu 

spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie. 
7.5       Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný 

pracovník spoločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Spísanie škodového 

protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový 

protokol nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne príjemca zásielky uplatňuje písomnú 

reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia zásielky, prípadne straty alebo 

úbytku zo zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo odosielateľa, prípadne príjemcu zásielky na uplatnenie 

reklamácie. 
            Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým: 
                         •           číslo zásielky  
                         •           popis vady, alebo poškodenia zásielky 
                         •           označenie obsahu zásielky 
                         •           výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody 
            Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť: 
                         •           doklad o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná  
                                     obstarávacia faktúra bez DPH, objednávka a pod.) 

                         •           doklad preukazujúci hodnotu zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový 

pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť 

SPS náhradu škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH) 
                         •           v prípade poškodenia zásielky, doklad preukazujúci výšku spôsobenej škody (faktúra za opravu, znalecký 

posudok na určenie rozsahu poškodenia) 
7.6       Lehota na vybavenie reklamácie straty, poškodenia alebo úbytku zo zásielky je 30 dní. Táto lehota sa 

predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady 

na vybavenie reklamácie. V prípade oneskoreného dodania zásielky, doba na zistenie potrebných informácií je 

stanovená na dobu 2 pracovných dní. V prípade oneskoreného dodania zásielky zavinením spoločnosti SPS bude 

zákazníkovi poskytnutá zľava až do výšky 100% z prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto zľavy sa paušálne 

vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania zásielky. Popri 

poskytnutí tejto zľavy nemá odosielateľ ani príjemca zásielky nárok na náhradu žiadnych ďalších škôd ani 

ušlého zisku. Pri poškodení alebo strate zásielky patrí odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na 

zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty zásielky uvedenej na Preberacom liste. Pokiaľ je osoba 

uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS 

zásadne bez DPH. V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je odosielateľ 

alebo príjemca povinný preukázať hodnotu zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. 

príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, 

nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH). Odosielateľ ani príjemca zásielky 

nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej následnej alebo nepriamej škody.  
7.7       O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada 

škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady 

škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej 

republiky.  
7.8       Náhradu škody je možné vyplatiť aj príjemcovi zásielky na základe písomnej autorizácie od odosielateľa 

zásielky. 
7.9       Za škody na zásielke, resp. stratu zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 

Obchodného zákonníka. 
7.10     V prípade poškodenia prepravovanej použitej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od veku poškodenej 

veci a miery jej opotrebovania. Výška náhrady škody bude vypočítaná s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a 

amortizáciu veci podľa koeficientu poistného ústavu spoločnosti SPS.  
7.11     Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. 
 


