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REKLAMAČNÍ ŘÁD META 
 

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) řeší podmínky uplatňování reklamací 

výrobků dodávaných a služeb poskytovaných společností META skladovací technika, s. r. o. 

(dále také jen „META skladovací technika, s.r.o.“) 

 

 

Obsah reklama čního řádu:  

1. Obecná ustanovení 

2. Záruční doba 

3. Rozsah záruky 

4. Záruční podmínky 

5. Stavební a montážní práce 

6. Způsob uplatňování reklamací a průběh odstraňování reklamovaných vad 

7. Závěrečná ustanovení 

 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Není-li v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak, řídí se uplatňování práv a 

odpovědnosti za vady výrobků dodávaných a služeb poskytovaných společností META 

skladovací technika, s. r. o. (dále jen „Předmět smlouvy“) podle ustanovení §2085 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Aktuální a účinné znění Reklamačního řádu obdržel účastník smluvního vztahu se 

společností META skladovací technika, s. r. o. (dále jen „Zákazník“) v příloze potvrzení 

objednávky. V tištěné formě je Reklamační řád k dispozici v sídle společnosti META 

skladovací technika, s. r. o. 

1.3. Reklamaci vady či poruchy může vůči společnosti společností META skladovací 

technika, s. r. o. uplatnit jen Zákazník. 

1.4. Reklamace směřovaná na firmu META skladovací technika, s.r.o. musí obsahovat číslo 

nabídky META (např. 1225-015) nebo číslo objednávky zákazníka. 

 
 



2. ZÁRUČNÍ DOBA 

2.1. Společnost společností META skladovací technika, s. r. o. poskytuje záruku za jakost a 

funkci (užitné vlastnosti) dodaného Předmětu smlouvy, příslušenství Předmětu smlouvy či 

související montáže v délce 24 měsíců, pokud nebylo smluvně sjednáno jinak. 

2.2. Záruční doba začíná plynout 1)prvním dnem následujícím po dni předání Předmětu 

smlouvy Zákazníkovi, 2)předáním Předmětu smlouvy prvnímu dopravci určenému k přepravě 

Předmětu smlouvy k Zákazníkovi 3)nebo ode dne podpisu předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami o převzetí Předmětu smlouvy Zákazníkem, v závislosti na tom, která 

z těchto skutečností nastane dříve. 

2.3. V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení s platbou ceny za Předmět smlouvy, není 

oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani ze záruky za jakost Předmětu smlouvy. 

Prodlení Zákazníka s platbou ceny za Předmět smlouvy nemá vliv na běh záruční doby. 

2.4. Záruční doba může být mezi Zákazníkem a společností META skladovací technika, 

s.r.o. sjednána individuálně. V případě, že je individuálně sjednaná záruční doba delší než 

24 měsíců, jedná se o prodlouženou záruční dobu, přičemž platí, že podmínky pro uplatnění 

nároků Zákazníka ze záruky za jakost Předmětu smlouvy se po dobu prodloužené záruční 

doby řídí v celém rozsahu individuálním ujednáním o záruční době a nejsou upraveny tímto 

řádem. 

2.5. Neposkytne-li Zákazník společností META skladovací technika, s. r. o. potřebnou 

součinnost při předání a převzetí Předmětu smlouvy, zejména pokud řádně nevyplní či 

nepodepíše předávací protokol, není společnost společností META skladovací technika, 

s.r.o. odpovědná za práva z vadného plnění ani ze záruky za jakost dodaného Předmětu 

smlouvy. 

2.6. Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty v 00:00 hodin. Práva z vadného 

plnění či záruky za jakost musí Zákazník uplatnit u společnosti META skladovací technika, s. 

r. o. nejpozději v poslední den sjednané záruční doby. 

 
3. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLN ĚNÍ A ZÁRUKY ZA JAKOST 

3.1. V případě chybějících dílů nebo záměny dílů je META skladovací technika, s. r. o.  

odpovědná z vadného plnění, pokud Zákazník uplatní reklamaci co nejdříve po dodání dílů, 

nejpozději však do jednoho týdne od odeslání zboží od dodavatele.  

3.2. V případě poškození dodaného zboží je META skladovací technika, s. r. o. odpovědná 

z vadného plnění, pokud Zákazník zapíše přepravci rozsah poškození dodávky do 

přepravního listu a neprodleně toto písemně (e-mailem) oznámí společností META 

skladovací technika, s. r. o.  



3.3. Záruka za jakost se vztahuje na vady Předmětu smlouvy a jeho částí vzniklé v důsledku 

vady materiálu, konstrukce, výroby či montáže, pokud byla prováděna společností META 

skladovací technika, s. r. o. V průběhu záruční doby má Zákazník právo na bezplatné 

odstranění vad, na které se záruka vztahuje. 

3.4. Záruka za jakost ani odpovědnost z vadného plnění se nevztahují na jakékoliv vady či 

poškození Předmětu smlouvy, které vznikly nedodržením správné obsluhy a údržby 

Předmětu smlouvy, nesprávným používáním, zanedbáním pravidelné údržby, nesprávným 

čištěním, jakýmkoliv neodborným zásahem, montážemi provedenými jinou osobou než 

montážní skupinou pověřenou společností META skladovací technika, s. r. o. a na jiná 

poškození nezaviněná společností META skladovací technika, s. r. o., např. poškození 

způsobená v důsledku nabourání přepravním či manipulačním prostředkem, živelnými 

pohromami (požáry, zemětřesení, kroupy apod.) či vyšší mocí. 

3.5. Záruka za jakost ani odpovědnost z vadného plnění se nevztahují na vady konkrétních 

prvků Předmětu smlouvy před montáží, během montáže nebo po montáži, pokud byla na 

základě dohody se Zákazníkem na tyto vady konkrétních prvků Předmětu smlouvy 

poskytnuta sleva. Obdobně to platí i pro reklamaci vad stavebních prací. 

3.6. Záruka za jakost ani odpovědnost z vadného plnění se nevztahují na skryté vady, které 

byly nahlášeny později než čtrnáct (14) dnů od okamžiku, kdy skrytá vada vyšla najevo, nebo 

od okamžiku, kdy při řádné péči o Předmět smlouvy bylo možné skrytou vadu odhalit. 

 
4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

4.1. Za vady Předmětu smlouvy jsou považovány výhradně vady, které brání 

plnohodnotnému užívání Předmětu smlouvy. Posouzení oprávněnosti reklamované vady 

vychází z následujících zásad: 

a) optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod 

úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Vzhledové vady, které 

nebudou při posouzení za těchto podmínek patrné, nejsou považovány za vady Předmětu 

smlouvy dle tohoto Reklamačního řádu. Povrchové vady jakéhokoli charakteru o velikosti 

menší než 0,5 mm nejsou považovány za vady Předmětu smlouvy, neboť je zpravidla nelze 

prostým okem rozeznat; 

b) vady kolejí a kol jsou posuzovány podle jejich opotřebení; 

c) průhyby nosníků jsou posuzovány individuálně dle interních dovolených hodnot 

uvedených v montážních návodech META a dále dle norem ČSN EN 15620 a ČSN EN 

1993-1. 

4.2. Za vadu Předmětu smlouvy se dále nepovažuje: 



a) další seřízení Předmětu smlouvy po prvním základním seřízení odsouhlaseném 

Zákazníkem, nebo po prvním seřízení bez zadání rozměrových a technických parametrů 

manipulační techniky, změně způsobu užívání atp.; 

b) vady uskladněného Předmětu smlouvy nebo jeho části v místě montáže způsobené 

nevhodným přesouváním či poškozením pracovníky Zákazníka či vady způsobené obsluhou 

zařízení Zákazníkem před jeho předáním; 

c) závady vzniklé na Předmětu smlouvy po servisním zásahu jiné servisní organizace než 

servisního oddělení společností META skladovací technika, s. r. o., či jiného subjektu, který 

byl pro takový servisní zásah určen či písemně schválen společností META skladovací 

technika, s. r. o. 
 

 
5. STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

5.1. Provádí-li v prostou dodávky realizované společností META skladovací technika, s. r. o. 

stavební a montážní práce jiný dodavatel, než společnost META skladovací technika, s. r. o., 

tak se na vady způsobené stavebními a montážními pracemi tento Reklamační řád 

nevztahuje. 

5.2. Za vady stavebních a montážních prací se nepovažují vady, které jsou důsledkem: 

a) přemístění nosníků (změna světlé výšky po předání zařízení); 

b) pozdější přidání dílů regálové nástavby (zejména zábran prostrčení, děličů a DTD); 

c) přemístění pevných dorazů; 

d) realizace požadavku podjezdné výšky při změně obslužných prostředků; 

e) dalších zásahů do Předmětu smlouvy, které nevyplývají z projektu; a 

f) dalších zásahů do Předmětu smlouvy, které nebyly provedeny zaměstnanci pověřenými 

společností META skladovací technika, s. r. o. 

 
6. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ A PR ŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ 

REKLAMOVANÝCH VAD 

6.1. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vadného plnění či ze záruky za jakost písemně 

vyplněním reklamačního protokolu, který je umístěn na stránkách http://www.meta-regaly.cz. 

Každá reklamace musí být dostatečně určitá, aby z ní bylo možno jednoznačně stanovit 

charakter reklamované vady a na jakém prvku Předmětu smlouvy byla zjištěna. Zákazník 

vyplní do protokolu přesný popis vady a případně počet chybějících a objednaných dílů či 

výrobků (např. v této podobě -police MS 150 1000 x 400 pozink – objednáno 60 ks, chybí 2 

ks).  



V případě potřeby je možné z příslušné montážní příručky ze stránek http://www.meta-

regaly.cz zaslat jako přílohu reklamačního protokolu list se zakroužkováním chybějících dílů 

s uvedením jejich počtu. Přílohou reklamačního protokolu může být i fotodokumentace vady. 

Katalogoví prodejci regálů META uvedou i číslo dílu. 

6.2. Není-li smluvně ujednáno jinak, potvrdí příslušný pověřený zaměstnanec společnosti 

META skladovací technika, s. r. o. přijetí reklamace neprodleně do tří (3) dnů od jejího přijetí. 

Společností META skladovací technika, s. r. o. o způsobu vyřízení reklamace rozhodne 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího přijetí. 

6.3. Společnost META skladovací technika, s. r. o. se zavazuje odstranit každou řádně 

reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uznání uplatněné 

reklamace, nebude-li dohodnuta doba delší nebo nebude-li z povahy vady vyplývat nutnost 

delší doby pro její odstranění. 

6.4. O výsledku vyřízení reklamace bude zaslán zápis, který provede pověřený zaměstnanec 

společnosti META skladovací technika, s. r. o. a Zákazník. Lze-li vadu, jejíž reklamace byla 

uznána, odstranit odpovídajícím způsobem ihned, sepsání reklamačního protokolu není 

třeba, ledaže o to Zákazník výslovně požádá. 

6.5. Bude-li zjištěno, že reklamace není oprávněná, je společnost META skladovací technika, 

s. r. o. oprávněna požadovat po Zákazníkovi veškeré účelně vynaložené náklady spojené 

s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na servisní zásah, vyhotovení 

znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky). 

6.6. O způsobu odstranění oprávněné reklamované vady rozhoduje výhradně společnost  

META skladovací technika, s. r. o. Je-li vada určité části či dílu Předmětu smlouvy 

odstranitelná opravou této části či dílu, nemá Zákazník právo na výměnu této části či tohoto 

dílu, pokud není oprava v rozporu s některým z předchozích bodů uvedených v tomto 

Reklamačním řádu. 

6.7. Společnost META skladovací technika, s. r. o. si vyhrazuje právo reklamaci posoudit na 

místě, kde se Předmět smlouvy, který je předmětem reklamace, nachází. V případě, že 

místní šetření nebude Zákazníkem bez zbytečného odkladu umožněno, nárok na uplatnění 

práv z vadného plnění či ze záruky za jakost takového Předmětu smlouvy zaniká. 

 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tento Reklamační řád nabyl účinnosti dnem 1.4.2015. 

7.2. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních a dodacích 

podmínek společnosti META skladovací technika, s. r. o. 

7.3. Ustanovení tohoto Reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 


