
 

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv, kterou do České republiky dovezla firma V+J OBUV, s. r. o. 

Abychom docílili oboustranné spokojenosti, dovoluje si Vám naše firma nabídnout několik rad, jak se zakoupeným zbožím zacházet. 

Při výběru obuvi, prosím, dbejte, aby typ a tvar odpovídal Vašim nárokům a potřebám.  

Nevhodně zvolená obuv, tzn. tvar, velikost, typ, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. 

Účelovost obuvi: 

Pro každý účel je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje použitý materiál, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Při výběru je 

nutno brát v úvahu k jakému účelu chcete obuv používat. Důležité upozornění: volba správné obuvi by měla být založena na odhadu rizik ve 

Vašem pracovním prostředí a na požadovaném stupni ochrany. Pracovním podmínkám a předpokládanému riziku je rovněž nutno přizpůsobit 

Váš oděv. 

Upozornění pro uživatele: 

Obuv smí být používána výhradně ve smyslu výše popsaného účelu použití. Při narušení obuvi (prodření, nepřiměřené ztenčení materiálu, 

prasknutí podešve, párání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních 

předpisů. Veškerá obuv má určité protiskluzové vlastnosti. Avšak vezměte prosím na vědomí, že stupeň protiskluzové ochrany je určen typem 

Obuvi, typem podlahové krytiny a znečištěním. Vaše obuv Vás nemůže ochránit proti uklouznutí způsobenému velmi kluzkou podlahovou 

krytinou či znečištěním, které se nahromadilo ve vzorku podrážky. Toto je další dobrý důvod pro udržování Vaší obuvi v čistotě. 

Údržba: 

Po použití obuvi prosím zkontrolujte zapínání a celistvost podrážky — poškozenou obuv vyřaďte. Čistěte vlhkým hadříkem, šetrným čisticím 

prostředkem a jemným kartáčem. Obuv z broušené usně (nubuk) se ošetřuje kartáčováním, nejlépe speciálními gumovými kartáčky – Na obuv 

nepoužívejte látky jako alkohol, ředidla, benzín či jakékoli jiné chemické látky. Tyto látky by mohly poškodit materiál, ze kterého je obuv 
vytvořena, snížit původní ochranné vlastnosti a způsobit tak okem nepostřehnutelné oslabení obuvi. Šetrné čistění bude mít kladný vliv na 

životnost Vaší obuvi. Po vyzutí obuv skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Pokud došlo k proniknutí vody do obuvi, sušte ji zvolna 

při teplotě nepřesahující 300 C. Teploty nad 500 C obuv poškozují, proto ji nesušte na tepelném zdroji nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Před 

sušením, dejte obuv na napínáky, popřípadě vyplňte obuv novinovým papírem a v průběhu sušení vlhký papír několikrát vyměňte.  

Maximální doba skladování 

Vzhledem k mnoha faktorům jako je teplota nebo vlhkost vzduchu nelze přesně určit dobu skladování. Obecně lze říci, že u obuvi vyrobené 

z Polyuretanu nebo PVC (Polyvinylchlorid) lze hovořit o maximální době skladování nepřevyšující 3 roky. Pro ostatní tipy obuvi se tato doba 

zvyšuje na 5 let. 

Nošení obuvi a životnost: 

Tato obuv byla vyrobena z vysoce jakostních materiálů, ale v důsledku podmínek na pracovišti a opotřebováni se některé ochranné vlastnosti 

ztrácí. Vzhledem k dalším faktorům jako je způsob užití obuvi, její skladování a údržba nelze přesně stanovit délku životnosti obuvi. Obecně 

lze hovořit o délce životnosti okolo 3 let.  

Stupeň ochrany, značení: 
Označení CE znamená, že tato obuv splňuje požadavky evropského nařízení 89/686/CEE týkajícího se osobní ochrany: pohodlí, pevnost, 

neškodnost a ergonomické požadavky. Toto označení rovněž znamená, že tato obuv byla podrobena certifikaci CE, provedené oprávněným 

notifikovaným orgánem. Vzhledem ke svým protiskluzovým vlastnostem obuv splňuje normu EN ISO 20347:2012. Obuv označená znakem 

„ESD“ je antistatická a jako taková splňuje rovněž normu EN ISO 61340-4-3:2001. 

Zákony, normy, vyhlášky: 
Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky — Pracovní obuv + požadavky odolnosti proti uklouznutí 

Záruka: 

Záruka se vztahuje na výrobní vady anebo jiný rozpor s kupní smlouvou, např. nepár obuvi, chybějící část obuvi, atd.  
Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v průběhu doby v důsledku opotřebení, či přirozené změny vlastnosti materiálu 

a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a ošetřování obuvi. Nevhodně zvolený druh, velikost 

a šířka obuvi nemůžou být důvodem k pozdější reklamaci. 

Nezapomeňte, že lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího a životnost obuvi jsou dva různé pojmy.  

Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako tato lhůta. Znamená to tedy, že při intenzivním užívání 
může být životnost obuvi nižší. 

Z hygienických důvodů nebudou přijímány reklamace znečistěné, zapáchající a plesnivé (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). 

Likvidace: 

V souladu s platnou legislativou. Obuv je vyrobena bez použití toxických nebo jinak nebezpečných materiálů a podle 

EWC (European Waste Code) je klasifikována jako průmyslový odpad u kterého nehrozí nebezpečí. 

Zakoupená obuv je uložena ve spotřebitelském obalu, který splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené Zákonem č. 477/2001 sb. o 

obalech. 

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se vhodnosti použití obuvi za určitých podmínek, kontaktujte prosím výrobce na kontaktní 

adrese: Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice, nebo na e-mailu: vjobuv@vjobuv.cz 
 

 


