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Reklamační řád společnosti Agát s.r.o. 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Společnost Agát s.r.o., IČ 45536864, se sídlem Chuchelna 327, Chuchelna, zapsaná u Krajského 

soudu v Hradci Králové C 25896 (dále také jen jako “zhotovitel” nebo “dodavatel”) vydává tento 
reklamační řád jako nedílnou součást smluvních vztahů uzavíraných s kupujícím nebo 
objednavatelem (dále jen jako „zákazník“). Tento reklamační řád upravuje postup při uplatnění 
práva z vadného plnění u zboží dodaného dodavatelem na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo 
vzájemné právní vztahy při uplatnění práva z vadného plnění u díla zhotoveného zhotovitelem na 
základě uzavřené Smlouvy o dílo se zákazníkem. Tento Reklamační řád se vydává v souladu s 
platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

1.2. Práva z vadného plnění (dále jen jako „reklamace“) se uplatňují v souladu s tímto Reklamačním 
řádem nebo uzavřenou smlouvou se společností Agát s.r.o.. Záležitosti neupravené Reklamačním 
řádem, nebo zvláště upravené smlouvou v písemné formě se řídí právním řádem České republiky, 
zejména zákonem. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„občanský zákoník“). 

1.3. Uzavřením smlouvy o dílo nebo smlouvy kupní, přijetím nabídky učiněné zhotovitelem nebo 
učiněním objednávky dodavateli, zákazník potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, 
a že s ním výslovně souhlasí, a bude se jím řídit při uplatnění práv a povinností. 

1.4. Zákazník při výběru zboží dbá na to, aby zvolené zboží přesně odpovídalo potřebám. Zákazník 
bere při výběru v úvahu zejména účel, sledovaný záměr, místo a způsob užití. Agát s.r.o. 
upozorňuje, že pouze vhodně zvolený produkt z hlediska funkčního, sortimentního, kvalitativního 
a účelového je předpokladem pro naplnění užitné hodnoty a zamýšleného způsobu užití. Agátem 
s.r.o. nabízené produkty vyžadují při manipulaci odborné znalosti a dovednosti. Agát s.r.o. nenese 
odpovědnost za nevhodný výběr.  

1.5. Odpovědnost společnosti Agát s.r.o. je omezena na přímé škody na zboží nebo díle jako takovém 
a pokud není písemně odsouhlaseno jinak, v žádném případě nepřesahuje částku uhrazenou za 
dané zboží nebo dílo. 

1.6. Agát s.r.o. nenese odpovědnost za zhoršení stavu věci a zvětšení rozsahu vady, pokud zákazník 
užívá věc dále i přesto, že o vadě ví. 

1.7. Agát s.r.o. nikdy neodpovídá za nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo další související 
škody, pokud není jeho odpovědnost výslovně stanovena zákonem pro případ úmyslného nebo 
bezohledného jednání nebo hrubé nedbalosti. Neoprávněná úprava, nerespektování pokynů, 
instrukcí, aktuálních technických informací, dodacích podmínek, technických předpisů výrobce 
nebo společnosti Agát s.r.o. či nedodržení běžného způsobu užívání nebo údržby výrobku, nebo 
jiné nesprávné užití zboží zbavuje Agát s.r.o. jakékoliv odpovědnosti. 

1.8. Poskytne-li Agát s.r.o. záruku, nevztahuje se záruka na nepatrné odchylky od produktových 
specifikací. Podmínkou uplatnění reklamace a jejího vyřízení, v případě uznání její oprávněnosti, 
je plné uhrazení závazků zákazníka vůči společnosti Agát s.r.o.. Spotřebitel se řídí odlišnou právní 
úpravou a předchozí věta se aplikuje pouze v souladu se stávající úpravou spotřebitelského práva.   

1.9. Jako reklamovatelné nelze uznat vady zjevné, tedy vady, které bylo možné zjistit při běžné 
kontrole v době předání díla. 

1.10. Poskytnutá záruka nebo odpovědnost za vady se nevztahuje na zboží nebo dílo, které byly 
dle názoru Agát s.r.o. podrobeny běžnému opotřebení, špatnému zacházení, úpravám, pokusům o 
opravení, zanedbání údržby, nesprávnému použití či nehodě. 

1.11. Zákazník je povinen prohlédnout a zkontroloval dílo nebo zboží co nejdříve po přechodu 
nebezpečí škody, a je povinen přesvědčit se o vlastnostech a množství. Přechodem nebezpečí 
škody se rozumí převzetí díla nebo zboží zákazníkem, nebo nepřevezme-li dílo nebo zboží 
zákazník, ač mu s ním Agát s.r.o. umožnil nakládat. 
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1.12. Platné a účinné znění tohoto Reklamačního řádu je v platném a účinném znění zveřejněno 
na webových stránkách zhotovitele (www.agat.cz). V tištěné formě je k dispozici v sídle 
společnosti Agát s.r.o. 

 

2. Podmínky reklamace 
2.1. Každá reklamace musí být uplatněna písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla 

Agát s.r.o. s uvedením: čísla zakázky (Smlouvy), čísla položky, podrobného popisu reklamované 
vady, přesné adresy, jména a tel. kontaktu (dále jen jako „dokumentace“), a to bez zbytečného 
odkladu po zjištění zjevné vady, nejpozději však: 
 
a) při převzetí zakázky, jde-li o reklamaci množství výrobků a doplňků použitých při 
provedení díla, vnější škráby na plastu, skle, lakovaném povrchu, poškození parapetů a další 
zjevné poškození; 
b) do 14 dnů od převzetí zakázky, jde-li o reklamaci lomu skla, nebo škrábanců a nečistot 
uvnitř izolačního skla; 
 
Neoznámí-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při běžné prohlídce při 
převzetí díla zjistit nebo při náležité pozornosti při převzetí díla zjistit měl, není Agát s.r.o. 
oprávněn uplatňovanou vadu uznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada 
oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jí zákazník při náležité pozornosti zjistit měl, 
nejpozději však do dvou let od odevzdání díla. 

2.2. Agát s.r.o. odpovídá za vadu, kterou měl předmět plnění v době přechodu nebezpečí škody na 
zákazníka, a který byl použit při zhotovení díla nebo byl dodán zhotovitelem. Dílo má vadu 
neodpovídá-li smlouvě.  

2.3. Neuplatní-li zákazník práva z vad včetně předložení požadované dokumentace bez zbytečného 
odkladu nelze práva z vad u Agát s.r.o. uplatnit. 

2.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, byla-li 
záruka poskytnuta. Byla-li reklamace výrobku v záruční době vyřízena výměnou za nový výrobek 
nebo výměnou části, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné 
reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne 
po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.  

3. Odpovědnost za vady 
3.1. Poskytuje-li Agát s.r.o. záruku, poskytuje záruku na: 

a) výrobní vady nebo vady díla, nebo 
b) vady vzniklé při montáži provedenou zhotovitelem, nebo 
c) vady vzniklé nesprávnou montáží provedenou zhotovitelem. 

3.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla a zboží zjištěné po předání díla způsobené: 
a) mechanickým poškozením, neodborným seřízením, nesprávnou údržbou po okamžiku 

předání a převzetí díla, či zboží, nevhodným užíváním výrobku, nebo manipulací, 
nedodržením návodu údržby, viz. Návod k obsluze a údržbě, 

b) neodbornou montáží díla, nebo zboží (neodbornou montáží se rozumí především případ, 
kdy montáž prováděla jiná osoba, než zhotovitel, a dále, pokud nebyla montáž provedena 
dle montážního předpisu zhotovitele), 

c) vyšší mocí (zejména požáry, kroupy, záplavy apod.), 
d) poškozením díla, nebo zboží (deformace a změny profilů) způsobené vlivem vad stavební 

konstrukce (nestabilita, sedání, nevhodné kotvení, statické zatěžování rámů a křídel apod.), 
e) při navazujících pracích na stavbě, 
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f) před převzetím, montáží, nebo dodáním díla a jedná se o vady, se kterými byl zákazník 
seznámen a na které byla poskytnuta sleva. 

3.3. Za vadu se nepovažují: 
a) estetické popř. funkční odchylky, které jsou na základě posouzení dle příslušných ČSN a 

směrnic považovány za vady přípustné. Vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 1,5 m 
ve funkčním směru běžného použití za běžného denního světla, 

b) přirozené opotřebení povrchů, 
c) kondenzace na vnějších plochách (rosení) - tvorba rosy na tabuli izolačního skla směrem 

do místnosti je určena hodnotou „U“ skla, mírou vzdušné vlhkosti a vnitřní a vnější 
teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami, 
nedostatečným větráním, atd.. U izolačního dvojskla (trojskla) s obzvlášť vysokou 
tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa případně námraza na venkovní straně skla, 
což je známkou použití skel s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, 

d) drobné odchylky u meziskelních příček (ozdobné mřížky v meziskelním prostoru) - nelze 
zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených 
změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v 
oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u 
příček vyskytnout klapavé zvuky. Meziskelní příčky se mohou drobně odchylovat z 
požadovaných úhlů – odchylky do 2º nelze považovat za vadu (tyto odchylky jsou 
důsledkem předepnutí skla s ohledem na jeho nosnou funkci okenního křídla, 

e) barevný nesoulad stejných barev aplikovaných na různé materiály (plast, hliník, dřevo), na 
různé části prvku (profily, výplně, krytky kování atd.), nebo vyráběných různými 
technologiemi, 

f) možná světlost a tmavost povrchové úpravy výrobků v provedení dřeva nebo dýhy mající 
za následek dojem, že výrobek se skládá z více barevných odstínů nelze uznat jako vadu, 
neboť se nejedná o vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je 
způsobena rozdílnou strukturou a hustotou dřevin, přičemž tato jejich rozdílnost nejde 
přesně určit před zahájením povrchové úpravy, 

g) vystouplé letokruhy na výrobcích v provedení dřeva nebo dýhy nelze uznat jako vadu, 
neboť toto je zapříčiněno vlivem působení vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné 
struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit, 

h) výrobky vyrobené ze dřeva nebo dýhy mohou mít na jednom nebo více výrobcích a jejich 
částech různou strukturu téže dřeviny, tuto skutečnost nelze uznat jako vadu. 

i) změnu v povrchové úpravě, které se objeví po předání díla/výrobku, nelze uznat jako vadu, 
neboť se tato změna považuje za následek působení počasí, klimatických podmínek a 
vlastností materiálu výrobků. 

3.4. Zákazník, nebo jeho zástupce je při předání povinen si dílo prohlédnout, zkontrolovat jeho 
množství, jakost a ihned oznámit zhotoviteli zjevné vady. Zhotovitel neodpovídá za vady díla 
(zboží), které měly být zjištěné zákazníkem již při jeho převzetí. 

3.5. Nedodržením podmínek a pokynů vydaných zhotovitelem pro přepravu, skladování, instalaci, 
údržbu a užívání ztrácí zákazník veškerá práva z poskytnuté záruky. 

3.6. V okamžiku zjištění vady je zákazník povinen zajistit uchování díla ve výchozím stavu k 
okamžiku zjištění vady (tzn. neodstraňovat vady prvku vlastními silami) až do okamžiku 
prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem společnosti Agát s.r.o.. Společnost Agát 
s.r.o. si v případě porušení ustanovení v předchozí věty vyhrazuje právo odmítnout reklamaci jako 
neoprávněnou. 

3.7. Po předložení dokumentace, provedení vizuální kontroly a vymezení vady Agát s.r.o. zkontroluje 
reklamované vady a, rozhodne o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace. Při množstevní vadě 
musí kupující hodnověrně doložit množstevní vady při dodání zboží, Agát s.r.o. na základě 
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předloženého rozhodne o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace.  Stanovisko sdělí písemně 
kupujícímu. 

3.8. Po obdržení reklamace se zhotovitel zavazuje zákazníkovi oznámit, zda reklamaci uznává, či ji 
nepovažuje za oprávněnou (ve standardních případech do 7 pracovních dnů, ve složitých 
případech do 30 dnů), uzná-li reklamaci jako oprávněnou sdělí zákazníkovi harmonogram 
následných kroků vedoucích k odstranění reklamové vady. Za zhotovitele je oprávněn uznat 
reklamaci výlučně jednatel společnosti Agát s.r.o. dle zápisu v obchodním rejstříku, vyjádření 
zaměstnanců nebo jiných zástupců zhotovitele nelze považovat za závazné stanovisko zhotovitele 
o uznání či neuznání reklamace.  

3.9. Oprávněná reklamace musí být vyřízena do 30 dnů, v případě zvláštních okolností si vyhrazuje 
Agát s.r.o. prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace na 90 dní.    

3.10. Zákazník je povinen uhradit účelně vynaložené náklady Agát s.r.o. v souvislosti s 
uplatněním práv z vadného plnění, jestliže uplatňoval zjevně neoprávněně práva z vad či 
uplatněním práva z vadného plnění sledoval nepoctivý účel.   

3.11. Nedoloží-li zákazník požadovanou dokumentaci a vadné zboží, nebo neprokáže 
hodnověrně chybějící zboží při dodání, Agát s.r.o. reklamaci odmítne a záležitost bude považovat 
pouze za stížnost ke zdokonalení servisu. 
 

4. Záruční podmínky 
4.1. Přípustné výrobní odchylky jsou, jestliže nepřekročí maximální dovolené hodnoty v tabulce 

č.1 

Tabulka 1 
 

Rozměr prvku Maximální dovolená odchylka výrobku 
šířka/ výška rámu ± 3,0 mm 
šířka/ výška křídla ± 3,0 mm 

šířka/ výška jednotlivých vlysů oken ± 1,0 mm 

rozdíl délek úhlopříček křídel a rámu pravoúhlých oken ± 5,0 mm 

 
 

4.2. Dřevěné profily (rámy a křídla) 
4.2.1.Reklamovatelnými vadami jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání 

dřevěného profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamované 
vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z 
následujících zásad, jejichž splnění a dodržení se Zákazník může dovolat (není-li uvedeno 
jinak, platí zásady pro oba druhy profilu): 

a) Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 3,0 m z 
interiéru a 5,0 m z exteriéru pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního 
prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou 
reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti 
menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat). 

b) Dřevěné profily určené k povrchové úpravě lazurovacími laky mohou být vyspraveny: 
 v polodrážkách rámu a polodrážkách křídel neomezeně na pohledových plochách se 

vyspravení vad dovoluje: 
- suky: zátkami v rozsahu 1 zátka na 1 bm délky vlysu 
- smolníky: opravnými lodičkami v rozsahu 4 lodičky na 1 bm délky vlysu 
- další povrchové vady: tmelem na dřevo v ploše max. 20 mm, max. délka vady 40 
mm na 1 bm délky vlysu. 

c) Dřevěné profily určené k povrchové úpravě krycími laky mohou být vyspraveny: 
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 v polodrážkách rámu a polodrážkách křídel neomezeně na pohledových plochách se 
vyspravení vad dovoluje: 
- suky: zátkami v rozsahu 3 zátky na 1 bm délky vlysu 
- smolníky: lodičkami v rozsahu 3 lodičky na 1 bm délky vlysu 
- další povrchové vady: tmelem na dřevo v ploše max. 20 mm, max. délka vady 40 
mm na 1 bm délky vlysu 

d) Dřevěný profil je ve styku se sklem utěsněn silikonovým tmelem vytvářející souvislý 
provazec, který může vykazovat nerovnoměrnou tloušťku a ve kterém se mohou 
vyskytovat bubliny o průměru max. 1 mm v neomezeném množství. 

e) Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, 
barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou 

f) Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom 
prvku je menší než 90 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30 mm. 

g) Přípustná je barevná nestejnorodost dřevěného podkladu, který je různě nasákavý, a 
který může způsobit optickou nehomogennost povrchové úpravy. Za povrchovou vadu se 
nepovažuje ani barevná odlišnost povrchu v závislosti na textuře dřeva. 
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h) přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na 
jednom dřevěném prvku (rám, křídlo). U otlaků do 3 mm nesmí dojít k poškození 
povrchové úpravy tak, že je zasažen dřevěný podklad. Dovolují se vlasové trhlinky nátěru 
v rohových spojích rámů a křídel. Povolené jsou také vystupující reliéf textury dřeva a 
stopy po broušení dřeva brusným papírem č. 100 až 120, povrchovou vadou není ani 
viditelnost délkového nastavení dřeva u nastavovaného profilu. 

i) Vystouplé letokruhy na okenních a dveřních profilech nelze uznat za vady, neboť toto je 
zapříčiněno vlivem působení vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné struktury 
dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit. 

j) Za reklamovatelnou vadu nelze považovat viditelnost délkového nastavení dřevěného 
profilu. Vzdálenosti nastavení dřevěných profilů u nenastavovaného a nastavovaného 
profilu jsou definovány v bodech j), k). 

k) Nastavovaný profil má vzájemnou vzdálenost spojů větší než 150 mm. 
l) Nenastavovaný dřevěný profil (tzv. profil fix) je dodáván pouze do délky 3,0 m. U 

dřevěných profilů délky větší než 3,0 m je dřevěný profil, dodáván jako nastavovaný. 
Napojení je ve vzdálenostech větší než 3,0 m. Ve smlouvách je takovýto dřevěný profil 
označován jako nenastavovaný. 

m) Nenastavovaný profil obsahuje pouze vnější a vnitřní čelní pohledové nenastavované 
lamely. Vnitřní lamely jsou nastavované, a to ve vzdálenostech větších než 150 mm. 
Vnitřní lamely jsou viditelné při otevření otvorové výplně, a to jak na rámu, tak i na křídle. 

n) Zasklívací lišty se dodávají na všechny dřevěné otvorové výplně pouze z 
nastavovaných profilů. Vzdálenost nastavování profilu je ve vzdálenosti větší než 150 
mm. 

o) Povrchová úprava u dubu a tropické dřeviny meranti může obsahovat na povrchu drobné 
bublinky či kráterky, které vznikají při nástřiku či v průběhu zasychání povrchové úpravy. 
Tyto bublinky či kráterky nemají vliv na kvalitu a životnost povrchové úpravy a jejich 
výskyt není důvodem k reklamaci. 

p) Vzhled povrchově upravených dřevěných částí výrobků lazurovacími laky je posuzován 
též s ohledem na přirozenou nesourodost dřeva jakožto přírodního materiálu. To může 
být příčinou, že například rám a křídlo, zasklívací lišta, nebo jednotlivé prvky sestav 
mohou mít v jednom řezu odlišné zabarvení. 

q) Možná světlost a tmavost povrchové úpravy výrobků mající za následek dojem, že 
výrobek se skládá z více barevných odstínů nelze uznat za vadu, neboť se nejedná o 
vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je způsobena rozdílnou 
strukturou a hustotou dřevin, přičemž tato jejich rozdílnost nejde přesně určit před 
zahájením povrchové úpravy. 

r) Změny v povrchové úpravě, které se objeví po předání díla, nelze uznat jako vady, neboť 
se tato změna považuje za následek působení počasí, klimatických podmínek a vlastností 
dřeva. 

s) Vzhledem k různorodým vlastnostem dřeva se připouští možnost malé odchylky odstínu 
povrchové úpravy výrobků při porovnání se vzorníkem společnosti Agát s.r.o. použitým 
při uzavírání Smlouvy. Tato odchylka je přípustná do rozdílu dvou tónů barevného 
odstínu. 

t) Z reklamace se vylučují veškeré případy zhoršených vlastností výrobků, jak mechanických 
vlastnosti, tak i narušení povrchové úpravy, které vzniknou dlouhodobým působením 
nadměrné vlhkosti vzduchu. Nadměrnou vlhkostí se rozumí vlhkost vzduchu nad 60 %. 
Zároveň musí být splněna podmínka, že otvorové výplně nesmějí být zabudovány do 
konstrukce resp. materiálu, která má více než 3 % hmotnostní vlhkosti u klasického 
cihelného a smíšeného zdiva (objemová hmotnost zdiva v suchém stavu cca 1800 kg/m3) 
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a více než 4,5 % hmotnostní vlhkosti u lehčeného zdiva (objemová hmotnost zdiva v 
suchém stavu cca 1200 až 1400 kg/m3). která se dodávají bez zárubní, popř. nezávisle na 
nich. Tato norma neplatí pro dveřní křídla dveřních kompletů. 

u) Výrobní tolerance celkové a místní rovinnosti dveřních křídel odpovídá podle CSN EN 
1530 minimálně třídě tolerance 1 (mezní odchylky zkroucení a podélného průhybu do 10 
mm, příčného průhybu 6 mm a místní rovinnosti 0,6 mm). Uvedené parametry však podle 
citované normy platí jen pro dveřní křídla dodávaná bez zárubní, resp. nezávisle na nich, 
a netýkají se dveřních křídel z dveřních kompletů. 

v) Jako reklamovatelné vady nelze uplatnit mechanické poškození povrchu (za mechanické 
poškození se považují např.: zednické práce, poškrábání zvířaty, vrypy nástroji nebo klíči 
nebo nehty), poškození povětrnostními vlivy (např. kroupy) a poškození živelnou 
pohromou (např. povodně). 

w) Mechanická poškození vzniklá po předání díla nebo jeho části nebo po předání výrobků 
nelze uplatnit jako reklamaci, pokud nejsou uvedena v zápisu o předání a převzetí díla 
nebo na dodacím listu. 

x) V případech, kdy jsou v jednom prvku použity různé materiály (např. v dřevěném rámu 
vchodových dveří je osazena dýhovaná desková výplň) může dojít k různému optickému 
vzhledu. 

y) U povrchové úpravy transparentními nátěry se mohou na viditelných místech vyskytovat 
jen zarostlé, nezačernalé suky do průměru 10 mm. Zabarvení na viditelných místech se 
dovoluje jen jako zamodrání v rozsahu 10 % plochy. Odborně vyspravené vady do 
průměru 20mm dřevem stejného barevného odstínu ve směru vláken jsou dovoleny. 

 
4.3. Izolační sklo 

4.3.1. Za vadu se nepovažuje a nelze reklamovat: 
a) přirozené fyzikální, chemické a jiné objektivní přírodní vlastnosti věcí, ze kterých jsou 

zhotoveny, ani změny na nich, ke kterým v budoucnu dochází přirozenými fyzikálními a 
chemickými procesy, 

b) interference ve formě spektrálních barev, které jsou optickým jevem překrývání dvou 
nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit, 

c) efekt dvojskel (trojskel) - izolační dvojsklo (trojsklo) má uzavřený objem vzduchu, jehož 
stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku 
vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí, a tím i 
optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek, 

d) smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku 
válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla 
způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát 
viditelnou, 

e) anizotropie u tvrzených skel vzniká u skla, které bylo ošetřeno předpínacím procesem. 
Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se 
spektrálně barevné kruhy, motivy mraků apod. Anizotropie se projevuje rušivými 
optickými jevy na kaleném skle, které se zvýrazňují při určitých světelných podmínkách a 
polarizovaném světle. Projevují se jako různé vzory a ornamenty. Tento jev je pro tepelně 
zpracované sklo fyzikálně podmíněný a charakteristický a nemůže být předmětem 
reklamace. Vzniká jako dvojlomný efekt ve skle s rozdílným napětím ve svém průřezu, 

f) optická deformace u tvrzených skel. V průběhu procesu tepelného tvrzení je horké sklo v 
kontaktu s keramickými válečky, kde dochází ke zhoršení nerovnosti povrchu k povrchové 
deformaci, známé jako „ válečková vlna“. Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v 
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odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm, mohou vykazovat znaky drobných vtisků v 
povrchu, 

g) prasklina ve skle, jejíž příčinou je zejména tepelně indukované napětí, nebo pohyb 
konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání (rána, náraz pohyblivé části 
prvku, působení tepelně indukovaného napětí, pohyb konstrukce rámu apod.). Izolační 
skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby, kde dochází ke 
konkávnímu prohnutí, a tím prasknutí pod duplexem). Pokud by bylo pnutí, nebo 
prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by 
se nedalo řezat a neprošlo by lisem, kde je tlak 3,5 barů, 

h) izolační sklo s meziskelními mřížkami. Klepání mřížek při manipulaci s okny, dveřmi, nebo 
drnčení při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá 
to z technologie výroby a použitých materiálů. Jakákoliv mřížka nebo DUPLEX zhoršují 
hodnotu koeficientu prostupu tepla a nikde se neměří ani neuvádí o kolik. Z podstaty 
těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed dvojskla. Nelze zabránit důsledkům 
vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v 
meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou 
podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při 
zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Maximální odchylka rastru polí: do 1 m 
délky +/-2 mm nad 1 m délky +/-3 mm, maximální odchylka křížových a ostatních spojů 
+/-1,5 mm. Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty jsou povoleny nerozeznatelné při běžném 
pohledu ze vzdálenosti 1,5 metru, u ohýbaných meziskelních příček povolena deformace 
tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu, které je dáno fyzikálními vlastnostmi 
materiálu, 

i) vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř, tak vně budovy. Pokud 
nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou 
vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvláště citlivé. 
Pokud nastane vně stavby, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího 
povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou 
vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou 
způsobeny atmosférickými podmínkami (pokud to není vada zasklení), 

j) tvorba kondenzátu na povrchu tabule skla na straně do místnosti se podporuje 
znemožněním cirkulace vzduchu, např. hlubokou špaletou, závěsy, květináči, okenními 
žaluziemi a rovněž nevhodným uspořádáním topných těles, nedostatečným větráním, 
apod., 

k) všechny materiály používané pro sklářské výrobky mají barvu, která je podmíněná barvou 
suroviny. Barva je se zvětšující se tloušťkou výraznější. Z funkčních důvodů se používají 
pokovená skla. Také pokovená skla mají vlastní barvu. Tato vlastní barva může být 
v průhledu anebo pohledu shora rozdílně znatelná. Vlastní barva může na základě obsahu 
oxidu železitého, procesu pokovení, pokovení samého a rovněž změnami v tloušťce skla a 
konstrukci skla kolísat a tomuto kolísání není možno zabránit, 

l) změny na některé ze součástí, při jejich vzájemném pohybu v důsledku jejich technické 
konstrukce, které mají svůj původ v rozdílné tvrdosti těchto součástí. 

4.3.2. Optické vady izolačních skel: 
 

a) bodové tahy (neprůhledné tečky, bublinky a cizí těliska). Mikrometrem s přesností na 
desetinu milimetru se změří největší rozměr (průměr nebo délka) těchto vad. Zaznamená se 
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počet a rozměry bodových vad a jejich vztah ke čtyřem kategoriím bodových vad s tím, že 
přípustné jsou, a nelze tudíž uznat za vadu: 

Tabulka 2 

 

Rozměr jádra a bodových vad v mm Plocha tabule skla 
A:>0,2 a <=0,5 bez omezení 
B:>0,5 a <=1,02 2 
C:>1,0 a <=3,01 1 

D:>3,01  

minimální vzdálenost mezi vadami kategorie B nesmí být menší než 500 mm. Vady, které 
vedou k lomu, nejsou povoleny, 

b) lineární/protáhlé vady (cizí tělíska, vlasové, nebo hrubé škráby). Zkoušená tabule skla je 
osvětlena za podmínek podobných rozptýlenému dennímu světlu. Místo pozorování je ve 
vzdálenosti 2 m od skla, přičemž se dodržuje směr prohlížení kolmo k povrchu skla. Tabule 
skla se prohlédne a zaznamená se přítomnost viditelných rušivých vad. Při prohlídce jsou 
lineární/ protáhle vady nepřípustné (viditelné ze 2 m). 

 
4.3.3. Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží a 

rezonující meziskelní příčky. Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se 
rýsují veškeré anomálie skla. Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které 
nebrání průhledu, a tyto vady nelze reklamovat. Sklo se posuzuje v suchém stavu ze 
vzdálenosti 1m. 

 
4.3.4. Dovolený rozsah vad dle ČSN 701621na 1m2 skla je uveden v tabulce č.3: 

Tabulka 3 

 
 
 
 

bubuliny a bodová poškození 

 

 
uzavřené průhledné 

do 0,6 mm bez omezení, 
nikoliv však v shlucích 

do 2 mm - 4ks 
do 3 mm - 2ks 
do 5 mm - 2ks 

 uzavřené a neprůhledné nepovolují se 
kamínky  nepovolují se 

 
 

škrábance 

 

vlasové 

do 20 mm bez omezení, 
nikoliv však ve shlucích 

do 50 mm - 7ks 
do 100 mm - 5ks 

hrubé nepovolují se 

 
4.3.5. Jiné vad izolačních skel a jiných typů skle (mačkané, VSG, ESG aj.) se posoudí dle pokynů 

výrobce skel a příslušných norem. 
4.4. Hliníkové profily 

4.1.1.  Za reklamovatelnou vadu hliníkových výrobků s povrchovou úpravou ELOX nelze 
považovat tzv. extruzní čáry. Při použití povrchové úpravy ELOX na hliníkových profilech 
může dojít k barevné odchylce. Barevná odchylka nemůže být uznána jako důvod 
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k reklamaci.  
4.1.2.  Za reklamovatelnou vadu hliníkových výrobků nelze považovat přesazení dosedacích 

(řezných) ploch profilů na sebe navazujících ve všech rovinách do 1mm výšky hrany. 
Tolerance do 1 mm platí také pro šířky výrobních spár v jakémkoliv úhlu. Za 
reklamovatelnou vadu hliníkových výrobků nelze považovat natočení příčníků kolem 
podélné osy vlivem tíhy skla do 1,5 mm z roviny. 

4.1.3.  Za reklamovatelnou vadu nelze považovat trhliny ve svárech v rohových spojích 
hliníkových výrobků. Je to způsobeno technologií svařování, která neumožňuje dovářet 
profily až do konců. Mohou tam vznikat malé praskliny, které nejsou důvodem 
k reklamaci.  

4.1.4.  Nesvařené spojení hliníkových dílů není důvodem k reklamaci. Některé položky z důvodu 
transportu a manipulace není možné vyrobit vcelku a musí být rozebíratelné. Výrobky, 
které budou takto vyrobeny je na uvážení zhotovitele.  

4.5. Parapety 
4.4.1. Parapety jsou dekorativní prvek a nejsou určeny k nadměrnému zatěžování. 
4.4.2. Za závadu se nepovažuje jakékoliv povrchové poškození vnějších i vnitřních parapetů 

vzniklé po předání zboží či díla. 
 

4.6. Montáž 
4.5.1. Po osazení oken a dveří je nutné nejpozději do 3 měsíců zakrýt montážní spáru. 
4.5.2. Za oprávněné reklamace stavebních a montážních prací dodaných zhotovitelem dle 

řádně uzavřené Smlouvy a přímo souvisejících s dodávkou díla nelze uznat takové vady, 
které se projeví až v rámci dokončení stavby, její modernizace nebo rekonstrukce jako 
celku (špatné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních 
omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru nebo interiéru stavby, dále vady realizovaných 
prací vznikající po řádném předání díla z důvodu chybně vypočtené statiky stavby či 
eventuálních pohybů jejího podloží a podobně). 

4.5.3. Zhotovitel neodpovídá za vady plynoucí ze stavební připravenosti stavebního otvoru, 
kterou provedl stavebník. Požadavky na stavební otvor jsou uvedeny v normě ČSN 
746077. Za správnost provedení stavebního otvoru plně odpovídá stavebník, resp. 
zákazník (ve vztahu k zhotoviteli). To znamená, že vlastní montáž je provedena do 
stavebního otvoru, který určil stavebník / objednatel bez ohledu, zda stavební otvor 
splňuje požadavky uvedené v normě ČSN 746077. Stavebník / objednatel je povinen 
připravit stavební otvor pro montáž otvorových výplní tak, aby umožňoval zajištění 
všech funkčních vlastností připojovací spáry, tj. tolerance stavebního otvoru se řídí 
požadavky, které jsou uvedeny v normě ČSN 746077, a zároveň umožnil provést kotvení 
otvorové výplně dle požadavku stavebníka / objednatele, tj. stavebník /objednatel plně 
zodpovídá za rozměry a kvalitu ostění, nadpraží, parapetu a stavební připravenost 
(vlhkost stavební konstrukce; soudržnost povrchu; zarovnání zámku cihel; zarovnání 
nerovností ostění, nadpraží, parapetu; zarovnané / zahlazené maltové spáry spojující 
cihly; plochy stavebního otvoru umožňují provedení požadovaného kotvení otvorové 
výplně; apod.) Dále je stavebník povinen zajistit, aby plochy stavebních otvorů byly 
čisté, suché, nosné, rovné, nezvlněné, pevné, bez trhlin a bez materiálů snižující 
přilnavost materiálů. 

4.5.4. Provádí-li stavební a montážní práce jiný dodavatel než zhotovitel, nebo jím pověřená 
montážní firma a tyto práce nejsou předmětem řádně uzavřené Smlouvy mezi 
zhotovitelem a objednatelem, nelze jako oprávněnou reklamaci uznat žádné vady takto 
realizovaných prací. 
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5. Závěrečné ustanovení 

5.1. Nebráni-li řádně reklamovaná vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto díla 
(zboží) a jde o vadu odstranitelnou, je zhotovitel povinen dle svého uvážení na vlastní 
náklady odstranit vadu způsobem: 

a) U výrobků a dodávek včetně montáže: 
- opravou, případně výměnou nefunkčního prvku nebo jeho části (např. výměna kování 
z důvodu jeho vady, chybné montáže), 
- seřízením prvku, 
- slevou z ceny díla, resp. kupní ceny 
- odstraněním případné odchylky materiálové, či montážní povahy oproti stavu v době 
předání díla objednateli nezaviněné objednatelem, třetí osobou, či živelnou pohromou, 

b) U výrobků a dodávek bez montáže odpovídá zhotovitel pouze za vady výrobků použitých 
při provedení díla. Za funkčnost po zabudování a seřízení oken stejně jako za kvalitu 
provedené montáže, zodpovídá subjekt, který provádí montáž. Zhotovitel rovněž 
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neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou přepravou (pokud ji nezajišťuje sám), 
nebo nedostatečnou pozorností věnovanou instrukcím a doporučením výrobce. 

5.2. Oprava nebo výměna se uskuteční v termínu dohodnutém se Zákazníkem, s přihlédnutím 
k výrobnímu a organizačnímu procesu zhotovitele. 

5.3. Brání-li vada zboží (díla) jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada), má objednatel právo: 
a) na výměnu za zboží bezvadné, 
b) nebo na slevu z ceny díla, resp. kupní ceny. 

5.4. Uplatněný nárok nemůže objednatel měnit bez písemného souhlasu zhotovitele, přičemž 
zhotovitel může vždy reklamaci vyřešit výměnou části díla s vadou za část díla bez vad. 

5.5. Pokud objednatel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí 
objednatel i náklady spojené s provedením vzorku, provedením zkoušek. V případě, že 
výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým 
předpisům, normám, přiměřené náklady na jejich provedení hradí zhotovitel. 

5.6. Nárok objednatele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny 
za dílo), nebo její části ze strany objednatele. Není přípustný ani jednostranný zápočet 
pohledávek a závazků ze strany objednatele. 

5.7. Tento reklamační řád nabývá účinností dne 1.1.2020 
 
 
      Agát s.r.o. 
 

 
 


