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REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI MEOPTA - OPTIKA, S.R.O. 

Tento reklamační řád upravuje postup při vytýkání vad a vyřizování reklamací vyplývajících z uzavřené 
kupní smlouvy mezi prodávajícím, společností Meopta - optika, s.r.o., se sídlem Kabelíkova 2682/1, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 47677023, zapsanou u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou 
značkou C 51239 (dále také jako „Prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále také 
jako „Vy“). Společnost Meopta – optika, s.r.o. poskytuje na vybrané produkty vlastní garanci nad 
zákonem stanovený rámec. Podmínky uplatnění této garance jsou součástí průvodní dokumentace 
těchto vybraných výrobků. Spotřebiteli zákonem garantovaná práva nejsou tímto nijak dotčena nebo 
krácena. 

1.1. V případě, že jsou v tomto reklamačním řádu užita slova s velkým písmenem, mají stejný 
význam, jako je uvedený ve všeobecných obchodních podmínkách. 

1.2. V případě vrácení Zboží přiložte doklad o koupi Zboží nebo Fakturu, pakliže existuje, případně 
jiný doklad prokazující nákup a uhrazení Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na řešení 
uplatněných práv z vadného plnění. Nepředložení některého z výše uvedených dokumentů 
nebrání vyřízení reklamace za zákonných podmínek.  

1.3. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byla vada oznámena 
Prodávajícímu a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady Zboží.  

1.4. Nemáte právo reklamovat Zboží, pokud Vás Prodávající před převzetím Zboží upozornil, že Zboží 
má vadu nebo sníženou jakost, či tato skutečnost byla uvedena na E-shopu, nebo jste vadu 
způsobil sám. 

1.5. Reklamaci můžete provést:  

a) zasláním Zboží na adresu pobočky Prodávajícího, Meopta – optika, s.r.o., podniková 
prodejna, Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika. Jste povinni odeslat Zboží ve 
vhodném obalu, který zamezí poškození Zboží při přepravě. Společně se Zbožím musí být 
zaslán reklamační formulář, který obsahuje kontaktní informace o Vás, popis 
reklamovaného zboží, popis závady a navrhovaný způsob vyřízení reklamace, případně 
můžete využít formulář, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. Pokud jej 
nepřiložíte ke Zboží, je potřeba formulář podepsat a naskenovaný zaslat na emailovou 
adresu reklamace@meopta.com; 

b) předáním na prodejně na adrese Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika, a to 
v provozní době prodejny. Na místě bude vyhotoven reklamační formulář, který potvrdíte 
svým podpisem. 

1.6. K ověření existence reklamované vady jste povinen poskytnout veškerou součinnost. Prodávající 
je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, či v sídle nebo místě podnikání. 

1.7. Prodávající není odpovědný za škodu způsobenou chybným používáním Zboží, ani za škody 
způsobené vnějšími vlivy, nesprávnou manipulací se Zbožím, užíváním v rozporu s obecně 
známými pravidly užívání či v podmínkách, které nejsou odpovídající pro používání Zboží. 

1.8. Způsoby vyřízení reklamace jsou uvedeny v § 2169 a násl. Občanského zákoníku, konkrétně: 
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a) nemá-li věc vlastnosti stanovené Prodávajícím, můžete požadovat dodání nové věci bez 
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze 
součásti věci, můžete požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné můžete 
odstoupit od Smlouvy; 

b) je-li to však vzhledem k povaze neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného 
odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady; 

c) právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, 
pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší 
počet vad. V takovém případě máte i právo od Smlouvy odstoupit; 

d) neodstoupíte-li od Smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad, na 
výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte 
právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám Prodávající nemůže dodat novou věc bez 
vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná 
nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

1.9. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného Zboží Vám na 
emailovou adresu potvrdit, že toto Zboží obdržel, kdy byla reklamace uplatněna a 
předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. 

1.10. Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí 
reklamovaného Zboží. Lhůta může být po dohodě Smluvních stran prodloužena. Pokud lhůta 
uplyne, můžete odstoupit od smlouvy. 

1.11. Vyřízení reklamace Vám Prodávající sdělí buďto telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, 
přičemž ve sdělení bude uvedena lhůta pro vyzvednutí Zboží. Pokud si Zboží ve stanovené lhůtě 
nevyzvednete, jste povinni uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč / den, 
maximálně však 500 Kč. 

1.12. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů (poštovné, 
balné) ze strany Prodávajícího. Jste povinni tyto náklady prokázat, např. účtenkami. 

1.13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. 

1.14. Tento reklamační řád je účinný ode dne 18.2.2021. 
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Vzorový reklamační formulář 

Meopta – optika, s.r.o. 

Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika 

IČ: 47677023 

Kontaktní email: reklamace@meopta.com  
 

Jméno a příjmení:________________________ 

Adresa:_________________________________ 

Kontaktní email:__________________________ 

 

Datum objednání:_______________________ 

Datum obdržení zboží:____________________ 

Číslo objednávky:________________________ 

 

Žádám/nežádám (*nehodící škrtněte) úhradu účelně vynaložených nákladů, a to na účet č.: 
_____________________________________ 

 

Uplatnění reklamace 

Výše uvedeného data jsem na Vašem e-shopu vytvořil objednávku zboží, jejíž číslo je uvedeno níže. 
Zakoupené zboží vykazuje následující vady: 

 

 

Z důvodu výše uvedených vad žádám o vyřízení reklamace následujícím způsobem: 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, 
co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace. 

 

V ______________________, dne __________________________ 

Podpis: 


